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Abstrakt 
                                                                                                                                                                 

Denna studie har sitt fokus på antalsuppfattning utifrån pedagogers synvinkel. Syfte är att 

belysa hur pedagoger på tre avdelningar med barn i åldern 1-2 år främjar sitt arbete med 

antalsuppfattning, samt tar vara på barnens uttryck för antalsuppfattning. Respondenterna i 

studien består av sju pedagoger. Urvalet var totalt nio pedagoger, men vid bortfall av två 

återstod det totalt sju svar som resultatet grundar sig på. Metoden enkät användes som 

datainsamlingsmetod med utgångspunkt i en kvalitativ undersökningsmetod där pedagogernas 

syn på antalsuppfattning i relation till den verksamhet de verkar i ligger i fokus. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet ligger samspelet mellan pedagog och barn som grund i studien. 

Resultatet visar att största delen av arbetslagen är involverade i arbetet med antalsuppfattning, 

som består av olika yrkeskategorier. Pedagogerna använder antal vid flera olika situationer i 

den dagliga verksamheten i förskolan, och är inte enbart kopplat till specifika 

matematiksituationer. Samspelet ligger till grund för att lärande och utveckling ska ske, där 

barnen och pedagogerna samspelar utifrån de situationer som uppstår och involvera antal på 

olika slags sätt. De tar tillvara på barnens uttryck och nyfikenhet och använder olika material 

eller föremål för att förstärka lärandet. 

 

Nyckelord: Antalsuppfattning, enkät, förskola, pedagoger, sociokulturellt perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

Denna genomförda studie är den sista examinationsuppgiften i förskollärarutbildningen efter 

tre och ett halvt års studier på Luleå tekniska universitet, nämligen examensarbetet. Det har 

varit målet under hela utbildningen, att närma sig den efterlängtade examen till förskollärare. 

Studien som grundar sig i den pedagogiska verksamheten på förskolan, har sin utgångspunkt i 

antalsuppfattning som är en del av målen inom matematik som förskolan ska sträva mot. De 

didaktiska utgångspunkterna är var, när och hur pedagogerna arbetar med antalsuppfattning. 

Utgångspunkten är att studera hur pedagogerna på tre avdelningar med de yngsta barnen 1-2 

år gamla, lägger den tidigaste grunden till just antalsuppfattning. 

 

Arbetet med denna studie har inneburit både hårt arbete men inte minst en stor dos glädje av 

att få genomföra en studie på det område som är målet med hela utbildningen, nämligen 

förskolan. Jag har många att tacka för allt stöd och hjälp under hela processen. Först och 

främst vill jag tacka alla pedagoger som ställt upp och bidragit med sina svar, tack för ert 

deltagande. Vill även ge ett stort tack till min familj och alla nära och kära som stöttat mig, 

korrekturläst och framförallt haft förståelse för att jag nästan försvunnit in i arbetet vissa 

gånger. Slutligen ett stort tack till min handledare Ewa-Charlotte Faarinen som varit ett stort 

stöd och hjälp under hela arbetets gång med denna studie. Nu är det verkligheten som väntar, 

där jag ska få användning av all den kunskap jag samlat på mig under alla dessa år.  

 

Madeleine Henriksson 

2015-01-16 
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1 Inledning 
 

I denna studie tittar jag specifikt på antalsuppfattning inom matematik, då jag sett att räkna 

och använda antalsbegrepp är vanligt förekommande ute i förskolor. Under min egen 

verksamhetsförlagda utbildning på en avdelning med barn 1-2 år såg jag tydligt att barnen 

intresserade sig för just antal och att pedagogerna använde antalsbegrepp i olika sammanhang. 

På grund av detta är det intressant att studera hur pedagoger på avdelningar med de yngre 

barnen förhåller sig till antalsuppfattning samt hur de beskriver sitt arbete med det. 

 

Doverberg (2005) framhåller att matematik finns med i barnets värld redan från början i deras 

liv och utgör en stor del av vardagen. Barnet försöker skapa sig en mening av allt den möter 

och erfar. Målet är att lägga grunden till ett lustfyllt lärande där undersökande och nyfikenhet 

får ligga till grund. Hur pedagoger tar tillvara på barnets lust och nyfikenhet kring 

antalsuppfattning är en intressant aspekt att studera i förhållande till förskolans läroplan (Lpfö 

98) (Skolverket, 2011) som innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.  

 

Pisa är en internationell undersökning som enligt Skolverkets (2013b) rapport baseras på en 

studie i syfte att undersöka hur utbildningen rustar femtonåriga elever inför framtiden. Pisa 

som drivs av OECD, är en förkortning för Programme for International Student Assessment 

och utförs var tredje år. Matematik är ett ämne som bland annat undersöks i denna studie. 

Tidigare resultat från år 2003 fram till år 2012, då den senaste undersökningen ägde rum visar 

att resultaten inom matematik har försämrats allt mer. Detta visar att den svenska utbildningen 

inte når upp till de nationella kunskapsmålen inom matematik som undersökningen 

utvärderar. Statens offentliga utredningar SOU (2004:97) framhåller att regeringens 

ambitioner är att svenska elevers resultat inom matematik ska vara ledande i internationella 

jämförelser. Utifrån Pisa undersökningen och regeringens ambitioner är det intressant att 

studera och belysa hur pedagoger i förskolan lägger den tidigaste grunden i utveckling och 

lärande kring antalsuppfattning. Den grundläggande förståelsen kring olika fenomen i barnets 

värld formar barnets fortsatta lärande senare i livet. Precis som Lpfö 98 (Skolverket, 2011) 

framhåller ska förskolan lägga grunden till det livslånga lärandet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syfte med denna studie är att få en ökad förståelse för hur pedagoger arbetar med 

antalsuppfattning med barn i åldern 1-2 år, samt hur de bemöter och utmanar barnens uttryck 

för antalsuppfattning.  

 

2.2 Frågeställningar 

 I vilka situationer i förskolan använder pedagoger antalsbegrepp tillsammans med 

barnen? 

 Hur upplever pedagogerna att barnen visar uttryck för antalsuppfattning? 

 På vilket sätt utmanar pedagogerna barnen kring antalsuppfattning?  

 På vilket sätt samspelar pedagogerna med barnen kring antalsuppfattning? 
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3 Bakgrund 

 

Bakgrunden belyser hur tidigare forskning definierat antalsuppfattning i relation till barn och 

pedagoger i förskolan. Den lyfter även vad som kan ligga till grund för att barnen ska utveckla 

sina förmågor kring antalsuppfattning. Den teoretiska förankringen i studien kommer att 

beskrivas liksom vad styrdokumenten för förskolan skriver om antalsuppfattning. 

3.1 Antalsuppfattning i förskolan 
Matematik finns runt omkring oss i den värld vi lever i. Enligt Björklunds (2007) avhandling 

är det de människor vi möter, miljön omkring oss samt de situationer vi hamnar i som 

konstruerar hur vi förstår olika fenomen kring matematik som begrepp, symboler och olika 

regler för att använda dessa. I förhållande till förskolans verksamhet visar denna slutsats att 

olika situationer i förskolan, pedagoger och andra barn påverkar barnets förståelse kring 

matematik. Vidare menar Björklund att människor idag är beroende av att använda matematik 

i sin vardag, allt från att kunna läsa av tiden till att kunna mäta och beräkna i olika situationer. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) framhåller även de att matematik finns 

runt omkring oss. De menar att vi inte alltid uppfattar att det är just matematik det handlar om, 

detta kan för barn innebära att de aktiviteter de uppehåller sig med kan bli matematik utan att 

någon reflekterar över det. Detta visar den viktiga roll pedagogen har, barnen behöver en 

uppmärksam pedagog som ser barnens behov och utvecklingsmöjligheter. Precis som Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) framhåller, ska lärandet i förskolan baseras på såväl samspel mellan vuxna 

och barn, som att barn lär av varandra.  

 

Franzens (2014) studie visar att matematikinlärning sker under hela dagen i förskolan, det är 

inte något som kopplas samman med specifika situationer i verksamheten. Studien pekar på 

att det är viktigt att barnet kan känna matematiken, inte enbart tala om den. Vidare visar 

studien att det finns tre områden som är viktiga för barnens lärprocesser i förskolan: kognitiv 

inlärning, kroppslig inlärning och material och organisation. Kognitiv inlärning innebär 

enligt studien att barnen kan använda exempelvis antal i olika situationer. Det tillämpas inte 

enbart i de situationer pedagogen uppmuntrar barnet att visa ett visst antal, utan även för att 

lösa problem tillsammans med sina kamrater. Den kroppsliga inlärningen handlar om att 

känna med hela kroppen, att konkret kunna visa med sin kropp. Det kan innebära att 

pedagogen tar hjälp av barnet för att visa ett fenomen, barnen kan själva få stå för ett 

antalsbegrepp vid exempelvis räkning av antalet barn. Det tredje området material och 

organisation pekar på vikten av hur materialet kring barnet är organiserat och vilka material 

som finns tillgängliga. Studien visar att sortera leksaker, använda vattenlekar och 

naturmaterial är viktiga faktorer att tänka på för att kunna få in matematiken naturligt i 

verksamheten. Val av material samt hur det är organiserat bidrar till att barnen kan använda 

materialet för att undersöka men även som hjälp för att lösa ett problem. Kring 

antalsuppfattning kan detta innebära att sortera upp material och beräkna antalet. Vilka 

material som finns tillgängliga i verksamheten och hur barnen använder dessa för 

antalsuppfattning är en aspekt att ha i åtanke. 
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Även Björklund Boistrup (2001) lyfter att matematik inte enbart kopplas till specifika 

situationer i förskolan. Det poängteras att under en dag i förskolan finns det många tillfällen 

med matematikmöjligheter. Under olika rutinsituationer som sker i förskolan, som vid 

måltider, i barnens lek och vid planerade aktiviteter kan det uppstå matematiska aktiviteter. 

Vid måltiden kan det innebära att barnen vill räkna hur många som sitter kring bordet. I 

barnens lek kan det uppstå matematikbegrepp och problemlösningar, detta kan ske både med 

och utan pedagogers medverkan i leken. Planerade aktiviteter kan även de innefatta 

matematik fast det inte är de specifika syftet. I samband med matematikutveckling pekar 

studier (Solem & Reikerås, 2004; Franzen, 2014) på att det är viktigt att både utgå från 

barnets erfarenhet samt intresse. På vilket sätt det tas tillvara är beroende av pedagogens 

attityd inför matematik och en viktig faktor i arbetet. Det viktiga är en uppmärksam och 

intresserad pedagog som kan ta tillvara på barnens uttryck och involvera det i arbetet. 

 

Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) poängterar att det är viktigt med variation i 

samband med utveckling av förståelsen kring begrepp. Studien vill visa att om barnen alltid 

får räkna på samma sätt och med samma sort föremål leder detta till att barnen bara lär sig det 

som sker vid den specifika situationen. Får barnen däremot uppleva en variation av begrepp 

som exempelvis antalsbegrepp utvecklar det barnets insikt om antalets betydelse. I förskolans 

verksamhet betyder det att variationen måste tas tillvara, där pedagogen har förmågan att visa 

barnen att antal kan användas vid många situationer i förskolan.  

3.2 Uttryck för antalsuppfattning 
Barn kan genom olika uttrycksformer visa sin förståelse för antalsuppfattning, det finns inte 

bara ett uttryckssätt. Björklund Boistrup (2001) beskriver barns olika uttryckssätt inom 

matematik: handling, bild, ord och symboler. Handling innebär att barnet använder sina 

kroppsrörelser för att uttrycka sig, det kan handla om barn som ej börjat tala ännu. Bild 

handlar om att barnet på olika sätt genom att skapa med färg, klippa och klistra visar sina 

kunskaper inom matematik. Ord används när barnet har det verbala språket och kan uttrycka 

sina tankar med ord tillsammans med andra människor. Symboler kan barnet använda för att 

sortera upp olika kategorier med symboler och därefter undersöka det, till exempel antalet för 

varje symbol. Detta visar den variation och mångfald av uttryckssätt barnen kan använda sig 

av för att uttrycka förståelse kring matematik.  

 

Franzen (2014) lyfter i sin studie att kroppen är ett viktigt redskap för de yngre barnen i 

förskolan när det kommer till deras lärande. Yngre barn som inte alltid har det verbala språket 

behöver använda andra uttrycksformer än det talade språket. Detta leder till att kroppsspråket 

är en viktig faktor att ta tillvara på i förskolan. Vidare menar Franzen att det är viktigt att de 

vuxna i förskolan försöker tolka det barnen visar via sitt kroppsspråk. Precis som Franzen 

framhåller även Doverberg och Pramling Samuelsson (1999) att de yngre barnen erfar 

matematik med hela kroppen. De beskriver att pedagogernas sätt att tolka barns kroppsspråk 

är en avgörande faktor för att ta in ett barns perspektiv i verksamheten. 

 

Barnens intresseområden i förskolan är betydelsefulla för dem. Enligt Doverberg (2006) är det 

viktigt att pedagogerna utgår från dessa intresseområden. En medveten pedagog tar vara på 
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det som är betydelsefullt för barnen och de matematiska uttryck som framkommer i samband 

med det. Därefter kan pedagogen gå in och utmana barnet. Doverberg ger ett exempel där 

barnen leker med klossar och poängterar det som ett ypperligt tillfälle att utmana barnet och 

använda matematiska begrepp, i detta fall antalsbegrepp. De matematiska uttryck som barnen 

visar kan ske på skilda sätt. Solem och Reikerås (2004) pekar på att det är viktigt att förstå 

barnens uttryck. Det kan hjälpa den vuxne att kommunicera med dem, och samtidigt får 

pedagogen utmana sig själv att vara öppen inför barnens uttryck och utgångspunkt inom 

matematik.  

 

Björklund (2010) framhåller att de yngre barnen i förskolan är intresserade av att förstå sin 

omgivning och hur den fungerar. För detta har barnen sina egna strategier. Vilka strategier 

barnen använder är intressant för pedagogerna att studera. Hur tar barnen till sig 

antalsbegrepp och hur uttrycker de sig? Vidare beskrivs det att de yngre barnen har med sig 

sina egna urval av förståelse för olika objekt och begrepp. Denna förståelse kan ses som en 

referens och vägledning för barnet som Björklund beskriver det, i sin uppbyggnad av 

förståelse för omvärlden. Denna slutsats pekar på att barnen i förskolan utgår från sin 

personliga referensram och sina erfarenheter i förskolan där de i sin tur möter andra 

referensramar som leder till att både barn och pedagoger tillsammans bygger upp en förståelse 

för olika samband i omgivningen.  

3.3 Samspel för lärande 
Enligt Doverberg och Pramling Samuelsson (1999) börjar barnets första möten med 

matematik genom interaktion med andra människor och genom den miljö barnet vistas i. 

Barnet visar en nyfikenhet kring olika ting i omgivningen och involverar ofta den vuxne i sitt 

intresse kring sådant det stöter på. I dessa situationer har pedagogen en viktig roll i att bemöta 

barnen och samspela utifrån barnets intresse. Vidare menar författarna att genom samspel kan 

pedagogen utvidga barnets omvärld. Detta kan ske på så sätt att pedagogen ger barnen 

förutsättningar för att se matematiken i vardagen. Det kräver att pedagogen själv kan se 

matematiken i vardagen för att kunna hjälpa barnet att sätta ord på det de möter. 

 

I en senare studie gjord av Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) visar att pedagoger 

arbetar med matematik i många situationer i förskolan. Exempel på dessa är att räkna antal 

barn i samlingen och räkna hur många fingrar pedagogen visar på sin hand. Andra exempel är 

när barnen ska äta frukt, barnen uppmuntras då att ange antalet bitar de vill ha sin frukt delad 

i. Upplevelsen av matematik sker även vid högläsning av böcker då det framkommer 

matematiska utmaningar som kan uppstå i samband med sagan. Även i lekar och skapande 

aktiviteter som att måla och pyssla med olika material innefattade matematiska begrepp och 

problemlösning kring de olika begreppen som uppstod. 

 

Björklund (2010) framhåller att barn behöver upptäcka betydelsen av antalsbegrepp då detta 

kan användas i samspel med andra människor. När vi förhandlar och samspelar med andra 

människor behöver vi förstå begrepp på ett liknande sätt för att kunna förstå vad den andre 

menar och för att kunna föra förståelsen vidare. Björklund pekar på att tidig 

matematikinlärning på många sätt är en social aktivitet, där människor tillsammans bygger 
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upp och utvecklar en förståelse. Trots att lärande är en individuell process går det inte att se 

bortom den sociala värld vi lever i (Björklund, 2010).  

3.4 Förankring i lagar och styrdokument 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan utgå från en helhetssyn på barnet när de 

stimulerar barnens utveckling och lärande. Helhetssynen innebär att både omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en helhet. Alla barn ska få den ledning och stöd de behöver i sin utveckling. 

Det innebär att de ska ses utifrån sina förutsättningar. Barnen ska uppleva att de är 

involverade i verksamheten och att deras personliga förutsättningar ska tas tillvara och ligga 

till grund för deras utveckling och lärande. 

 

Läroplanen för förskolan framhåller att:  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

(Lpfö 98, Skolverket, 2011 s.10) 

 

I detta tillkommer begrepp för antalsuppfattning som är en del av matematiken, men även ett 

sätt att undersöka sin omvärld samt pröva olika teorier för det som sker runt omkring barnet 

där antal förekommer i olika former.  

 

I ett stödmaterial från Skolverket (2013a) framkommer det att personalen har i uppgift att 

stimulera barnens utveckling och lärande. Trots att förskolläraren har ett pedagogiskt ansvar 

ska även övriga i personalen, det vill säga arbetslaget, vara involverade i arbetet kring 

utveckling och lärande. Som nämnts ovan är matematik en del av det arbetslaget ska stimulera 

i barngruppen. Utifrån detta är det en viktig aspekt att ha i åtanke hur detta fungerar ute i 

verksamheten. Är alla i arbetslaget involverade i det pedagogiska arbetet? Även i Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) står det att förskolläraren har det pedagogiska ansvaret, där barnet  

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, men att även hela arbetslaget ska 

utmana barnets nyfikenhet samt begynnande förståelse för matematik.  

4 Teoretisk utgångspunkt  
 

Här kommer den teoretiska utgångspunkten i studien att beskrivas. Då denna studie utgår från 

pedagogens synvinkel i förhållande till barnet i förskolan, är det samspelet som kommer att 

ligga i fokus. Samspelet där pedagogen är den som både ger och tar i förhållande till barnen i 

förskolan och antalsuppfattning. Den teoretiska utgångspunkten baseras på det befintliga 

syftet och frågeställningarna i studien där relationen mellan pedagog och barn är en central 

del.    
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4.1 Det sociokulturella perspektivet 
Denna studie har sin förankring i det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2012)  har det 

sociokulturella perspektivet sin utgångspunkt i Lev Semenovich Vygotskijs tankar om 

utveckling och lärande. Begreppet mediering är ett centralt begrepp inom detta perspektiv, 

som betyder de redskap vi använder oss av som ett stöd för att kunna verka i den vardag vi 

lever i. Enligt Vygotskij använder människan sig av två olika redskap, det språkliga samt det 

materiella. Det språkliga redskapen innebär olika begrepp och system vi använder för att 

kunna kommunicera med andra människor. I dessa begrepp tillkommer räknesystemet som 

kan kopplas till antalsuppfattning. Det materiella redskapen innebär fysiska redskap vi 

använder för att underlätta vardagen, det kan vara en spade för att gräva eller en miniräknare 

att räkna på. Vidare pekar Säljö (2012) även på vikten av språket för att kunna kategorisera 

samt benämna saker. Det vardagliga samtalet ses som en viktig faktor för att ge barnet 

kunskaper och insikter att ta med sig för att kunna forma sin egen kunskap. Strandberg (2006) 

pekar på att relationen till världen är medierande, vi möter den via verktyg som hjälper oss i 

det inre tankearbetet.  

 

Jakobsson (2012) framhåller i sin artikel att matematik är ett exempel på en rad olika system 

som vuxit fram under historiens gång för att hjälpa oss människor att tänka och förhålla oss 

till världen. För att kunna räkna antal behöver vi hjälp av begrepp och system för att kunna 

göra det, det har människan skapat ett redskap för. Detta för att alla i vår omgivning ska ha 

samma utgångspunkt när vi kommunicerar med andra människor, för att kunna förstå vad den 

andre menar. Även Säljö, Schoultz och Wyndham (1999) framhåller att intellektuella redskap 

innebär de begrepp vi använder i vardagen genom språket och något vi för vidare till nya 

generationer genom kommunikation och förståelse för hur de kan användas i olika 

sammanhang. Pedagoger på en förskola kommunicerar dagligen med barnen som vistas där. 

Genom pedagogerna får barnen insikt hur olika begrepp kan användas i olika sammanhang. 

Barnen är den nya generationen i samhället och får genom den sociala samvaron kunskaper 

om hur allt fungerar i den omgivning de vistas i.  

4.2 Social praktik 
Det sociokulturella perspektivet stödjer sig inte på att kunskap kan föras över till en annan 

människa. Kunskapen sker genom upplevelser och interaktion med andra och via den miljön 

de vistas i (Jakobsson, 2012). Vygotskij menade att genom språket blir vi medvetna om 

omvärlden och tar till oss olika sätt att se på världen (Säljö, 2012). I förskolan samspelar både 

barn och vuxna och barnen emellan, i samspelet sker det ett utbyte av erfarenheter. Säljö 

påpekar även att i ett sociokulturellt perspektiv är kunskapen först en del av ett samspel med 

andra människor, sedan gör människan kunskapen till sin egen. Davidsson (1999) benämner 

denna interaktion mellan människor som en social praktik, som formar kunskap och 

förståelse. Förskolan som verksamhet är en sorts social praktik som innefattar vissa former av 

interaktion som i sin tur leder till en viss kunskap. Mötet mellan barn och pedagoger i 

förskolan bidrar till  att kunskapen, som i detta fall antalsuppfattning, är beroende av det 

sammanhang det vistas i. Enligt Davidsson (1999) skapas kunskapen genom samspelet och 

sättet att hantera en situation. I förskolan uppstår det situationer där antalsbegrepp kommer på 
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tal, eller situationer där barnet har en tanke kring antalsuppfattning. Vid de tillfällen 

pedagogen tar tillvara på situationerna som uppstår och det sammanhang det sker i, och 

använder det som en utgångspunkt till att utmana barnet, kan leda till att samspelet mellan 

barn och pedagog bidrar till en ökad förståelse.  
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5 Metod 
 

Denna studie baseras på en enkät som delas ut till deltagande pedagoger i studien. Val av 

enkät grundar sig på Ejlertssons (2014) slutsats, att det är lätt att nå fler personer utan att ta 

allt för mycket tid av forskaren. Det ger även personerna som svarar betänketid samt en chans 

att reflektera över innehållet i enkäten. Mitt val att inte använda intervju eller observation som 

metod till denna studie beror på den tidsplan jag hade att följa för denna studie. Att genomföra 

en intervju eller observation kräver tid för att både genomföra samt att transkribera allt 

material för analys. En enkät fyller deltagarna själva i som jag sedan samlar in och 

sammanställer. En annan fördel med enkät är att alla deltagande personer får samma frågor 

(Kylén, 2004). Detta bidrar till att svaren under respektive fråga kan samlas och placeras 

under samma kategori, som i sin tur underlättar för analys av enkät. 

 

Enkäten består av både fasta svarsalternativ samt öppna frågor. Frågorna med förbestämda 

svarsalternativ kan som Ejlertsson (2014) poängterar begränsa tolkningen till 

svarsalternativen. För att förhindra detta går det som Ejlertsson även pekar på, konstruera en 

följdfråga med en fördjupad beskrivning av valda svarsalternativ. Utifrån denna tolkning 

konstruerades en öppen fråga till varje fråga med svarsalternativ. 

 

För att en enkät ska kunna värderas bör frågorna vara entydiga (Ejlertsson, 2014). Det innebär 

att varken frågor eller svarsalternativ ska kunna tolkas på mer än ett sätt. För att förebygga 

detta bör syftet, precis som Kylén (2004) lyfter, vara klart och tydligt då frågorna konstrueras 

utifrån det. Har forskaren klart för sig vad studien syftar till att undersöka och vad enkäten 

förväntas bidra med underlättar det vid utformning av frågor samt att frågorna inte blir 

tolkningsbara då de överensstämmer med studiens utgångspunkt.  

 

Det jag bör ha i åtanke när jag valt metoden enkät är att det kan förekomma bortfall och att 

följdfrågor inte är möjligt (Ejlertsson, 2014). Det antal svar som var tänkt från början kan 

minska  då svarspersoner väljer att inte delta. Kylén (2004) poängterar att metoden enkät ofta 

kan innebära ett större bortfall som i sin tur kan påverka studiens tillförlitlighet. De svar som 

framkommer på enkäten är de svar studien kommer att baseras på då metoden enkät inte leder 

till några diskussioner mellan forskare och svarspersoner utifrån de svar som samlas in. 

5.1 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) framhåller fyra huvudkrav att utgå ifrån i en forskningsstudie för att 

skydda de individer som ingår, men även för att ge forskaren en vägledning i arbetet. Hur 

dessa uppfylls i studien framkommer under rubrik 7.1.1. Dessa fyra krav benämns som 

följande: 

 

 Informationskravet, som innebär att forskaren ska informera om studiens syfte. 

Deltagande personer i studien ska när som helst kunna avbryta sin medverkan i studien 

och att de uppgifter som framkommer i studien endast kommer att användas för 
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forskningen. Kontaktuppgifter till den ansvarige forskaren ska tydligt framkomma för 

eventuella frågor och synpunkter från den deltagande personen. 

 

 Samtyckeskravet, där deltagarna i studien ska ha rättigheter till att själv avgöra sin 

medverkan i studien. Deltagarna ska ha rättigheter att avgöra hur länge de vill delta i 

studien samt om de har önskemål att avbryta sin samverkan ska detta ske utan några 

negativa följder. 

 

 Konfidentialitetskravet, som innebär att personuppgifter ska skyddas och förvaras så 

inte någon obehörig har tillgång till dem. Alla personliga uppgifter som framkommer i 

forskningen ska behandlas med sekretess så inga personer kan identifieras. 

 

 Nyttjandekravet, det som framkommer i studien får endast användas i den gällande 

studien, som menas att uppgifter ej får användas vid andra forskningar. De uppgifter 

som framkommer får inte användas vid andra situationer som inte hör till studien som 

deltagarna godkänt.  

5.2 Kvalitativ metod 
Denna studie kommer att utgå från en kvalitativ metod, som enligt Hartman (2004) innebär att 

människors livsvärld och deras relation till den situation de befinner sig i ligger i fokus. 

Enkätens syfte är att få fram pedagogernas syn på antalsuppfattning i relation till förskolans 

verksamhet. Resultatet kommer att analyseras i relation till den kvalitativa metoden. Det 

innebär att pedagogernas personliga svar kommer att analyseras i relation till syftet och 

frågeställningarna. Enligt Fejes och Thornbergs (2009) slutsats av tidigare forskning innebär 

en kvalitativ analys att arbeta aktivt med alla data som samlats in, det vill säga enkätsvaren. 

Vidare beskrivs det att analysen innebär att leta efter mönster, hitta det som är betydelsefullt 

för studien och göra det hanterbart. De öppna frågorna kommer att bidra med pedagogernas 

personliga svar, tankar och åsikter. För att kunna analysera svaren behöver jag utgå från 

tidigare forskning för att se likheter och skillnader i jämförelse med det, hur forskningen 

definierat pedagogers arbete med antalsuppfattning utifrån syftet. Förutom det måste jag 

analysera svaren i relation till varandra, upptäcka likheter och skillnader för att kunna 

framställa ett resultat. De öppna frågorna kan som Kylén (2004) framhåller ge pedagogerna 

en stor frihet i att svara, men samtidigt ställa krav på att den som skriver kan formulera sig så 

svaret kan tydas och därefter analyseras.  

 

Svarsalternativen som utgår från förbestämda alternativ är lättare att bearbeta då de endast 

finns ett visst antal alternativ. Det negativa som kan uppstå i samband med bundna svar är att 

personen kan styras i vad den bör svara. För att undvika detta finns det med en kategori övrigt 

där personen kan uppge en egen kategori som inte finns med bland alternativen. För att 

koppla svarsalternativen till den kvalitativa metoden är svarsalternativen ett sätt för 

pedagogerna att få olika val att utgå ifrån som därefter kan underlätta för att skriva ner sina 

personliga svar i de öppna frågorna. I stället för att komma på egna val som riskerar att 

generera minskat svarsantal på grund av osäkerhet kring svaret.  
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5.3 Urval 
Urval till studien är nio pedagoger fördelade på tre avdelningar på en förskola i en mindre 

kommun i Sverige. I denna förskola arbetar pedagogerna med åldersgrupper, som innebär att 

barnen är indelade i olika grupper beroende på ålder. Tre av avdelningarna i denna förskola 

arbetar med de yngsta barnen som är 1-2 år gamla. Valet av avdelningar föll sig naturligt då 

de tre avdelningarna arbetar med den åldersgrupp studien baseras på. Valet av förskola 

berodde även på att jag genomfört en av mina verksamhetsförlagda utbildningar där. Då fick 

jag en inblick i arbetet med denna åldersgrupp och blev redan då intresserad att göra en studie 

till mitt tänkta examensarbete. På de tre avdelningarna arbetar personer inom olika 

yrkesgrupper och utbildningar som kan bidra till ett större urval av svar kring 

antalsuppfattning.  

 

Val av nio pedagoger grundar sig på det tidsomfång jag hade för denna studie. Nio 

pedagogers svar upplevdes som rimligt att hantera och analysera för denna studie. Det ger 

samtidigt ett större urval än bara svar från en avdelning med tre pedagoger. Enkät som metod 

passar bra för denna studie och dess urval då jag når alla nio pedagoger under samma tid. Jag 

behöver inte intervjua alla nio, en åt gången för att få personliga svar, som hade blivit för 

tidskrävande jämfört med enkät.  

 

Valet att utgå från tre avdelningar med barn 1-2 år baseras på att studien ska belysa den 

begynnande antalsuppfattningen där den tidigaste grunden i antalsuppfattning ligger i fokus. 

Det livslånga lärandet som ska starta redan från början av barnets förskoletid. Att välja 

specifikt dessa tre avdelningar föll på att förskolan är den enda förskolan i kommunen som 

arbetar med åldersgrupper samt att de har erfarenhet av arbetet med denna åldersgrupp. 

Pedagogerna bidra därmed till att resultatet blir mest giltigt på grund av deras erfarenheter. 

5.4 Genomförande 
Jag tog först kontakt med förskolechefen för den förskola jag var intresserad av att utföra min 

studie på via telefon, jag fick ett godkännande av henne. Tog därefter personlig kontakt med 

de aktuella avdelningarna genom att besöka dem. Väl på plats berättade jag lite kort om mitt 

examensarbete och frågade om de kunde tänkas delta i studien. Jag fick ett muntligt 

godkännande av ca hälften av pedagogerna vid det tillfället. På grund av detta formulerade jag 

ett brev till alla pedagoger (Bilaga 1) för att presentera studien och få fler att välja att delta. 

   

Jag formulerade enkätfrågor med både svarsalternativ och med öppna svar (Bilaga 2). Detta 

för att underlätta för pedagogerna att välja de alternativ som passar dem för att sedan i frågan 

under formulera ett svar för det val som gjordes. På detta vis får jag både en översikt över 

antalet svar per kategori i svarsalternativen, samt mer personliga svar att koppla till för att få 

en djupare förståelse. Enkäterna delades ut personlig till de utvalda avdelningarna. Vid detta 

tillfälle uppmärksammades alla pedagoger som var på plats att enkäterna var utlämnade samt 

att de personligen hämtas upp av mig tre arbetsdagar senare vid anvisat datum på enkäterna. 

Jag valde att ge pedagogerna några arbetsdagar på sig att fylla i enkäten för att så många som 

möjligt skulle ta sig tid att fylla i svaren samt tid för att reflektera över frågorna.  
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De ifyllda enkäterna fick pedagogerna förvara i ett varsitt kuvert tills jag hämtat upp dem på 

förskolan. Detta på grund av de personliga svar pedagogerna angav via enkäten inte skulle 

kunna läsas av en annan pedagog eller på något sätt kunna kopplas till en specifik person. De 

insamlade enkäterna förvarades sedan i en mapp på en plats där ingen obehörig skulle ta del 

av svaren, då endast jag hanterar svaren i studien.  

5.5 Bearbetning och sammanställning 
Sammanställningen påbörjades inledningsvis med att sortera alla svar under respektive fråga. 

Detta för att få en överblick över de svar som framkommit genom enkäterna. Därefter 

sammanställde jag alla valda alternativ i tillhörande figur eller rubrik (se rubrik 6.1.1, figur 

6.2.1 och figur 6.3.1). Svaren med öppna svar sammanställde jag genom att placera de under 

respektive tillhörande rubrik som jag formulerat. 

  

Bearbetning av svaren skedde på två olika sätt då jag använt mig av både fasta svarsalternativ 

samt öppna frågor. Frågorna med svarsalternativ behandlades genom att läggas in i en tabell 

där antal svar per kategori framkommer. Svaren till de öppna frågorna bearbetades genom att 

läsa igenom alla svar under varje rubrik till respektive fråga, för att därefter se likheter 

respektive olikheter i alla svar.  
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6 Resultat 
 

Nedanför kommer resultatet av enkäten att redovisas. Det kommer att redovisas både genom 

figurer och sammanfattad text med inslag av citat utifrån pedagogernas svar. Totalt nio 

pedagoger ingick i urvalet men vid räknat bortfall återstod det totalt sju pedagoger. Detta 

innebär att resultatet bygger på sju av nio pedagogers enkätsvar. 

6.1 Pedagogernas yrkeskategori eller utbildning 
Pedagogerna fick svara på vilken yrkeskategori eller utbildning de har. Svaren som framkom 

var fördelade på tre kategorier, barnskötare, förskollärare samt förskollärarvikariat. Antalet 

per kategori såg ut som följande: antalet barnskötare var totalt fyra stycken, förskollärare 

totalt två stycken och totalt en på ett förskollärarvikariat.  

6.2 Arbete kring antalsuppfattning 
Pedagogerna fick svara på i vilka situationer de använder antalsuppfattning tillsammans med 

barnen. Mitt val av situationer utgår från dagliga förekommande situationer i förskolans 

verksamhet samt utifrån resultat av tidigare forskning. 

6.2.1 De sju olika situationerna 
 
 

 
Figur 6.2.1: Visar pedagogernas val av situationer där de använder antalsuppfattning. Antal svar per 

alternativ framkommer i figuren. 

 

De sju olika situationerna (se figur 6.2.1) beskrivs som följande, samling är en situation där 

barn och pedagoger samlas tillsammans under dagen. Det visar att det vanligaste sättet att 

använda antal är att räkna barnen. Pedagogerna räknar även fördelningen av pojkar respektive 

flickor men även hur många fröknar som arbetar på avdelningen. Sånger, rim och ramsor med 

fokus på antal förekommer också på samlingen. Vid måltider räknas antal bestick, tallrikar 

och glas. Maten vid måltiderna används för att fundera över antal tillsammans med barnen. 
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Barnen får svara på frågor som: ”hur många köttbullar ska du ha?” eller: ”hur många tuggor 

har du tagit?”.  

 

Hallen är en situation där förberedelserna för utevistelse har inslag av antalsuppfattning. Mest 

förekommande är att räkna antal fingrar när barnet får hjälp med att få på sina vantar. Antal 

skor och vantar jämförs med antal fötter och händer. När barnen ska gå ut räknar pedagogerna 

antal barn som ska gå ut. Utevistelsen består till mesta dels av att räkna material tillsammans 

med barnen. Materialet består av hinkar och spadar som barnen använder vid utevistelsen, 

men även material ute i naturen som stenar, kottar, snöbollar och djur använder pedagogerna 

som ett sätt att få in antal. När barnen åker pulka i en backe eller gungar, räknas antalet 

gånger detta sker. Ett citat från en pedagog: ”nu har vi åkt 4 ggr i pulkbacken…”. 

 

I lekhallen är det leksaker som är i fokus. Bollar och legoklossar är ett exempel på leksaker. 

Pedagogerna ställer frågor som: ”hur många har du byggt med nu?”, när ett barn leker med 

klossar. I samband med barnens lekar i lekhallen är pedagogen delaktig genom att räkna antal 

leksaker de leker med. Ett annat exempel utgår från när ett barn åker rutschkana, pedagog och 

barn räknar tillsammans antal upp och ner i rutschkanan. I den fria leken på förskolan uppger 

pedagogerna deras sätt att vara delaktig. Ett exempel är när barnen leker laga mat, pedagogen 

i detta fall får in antal genom att säga till barnet: ”kan du ge mig en korv eller två glassar. 

Andra exempel som ges är: ”räkna olika saker”, ”antal barn i leken”, ”lägger pussel, hur 

många pusselbitar eller leker med bollar, hur många”. 

 

I övrigt kategorin framkom det ett exempel vid blöjbyte: ”hur många tår, hur många djur i 

mobilen i taket m.m.”. Det andra exemplet är promenader, där ett exempel för detta är: ”en 

röd bil, en blå bil….osv.”. 
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6.3 Barnens uttryck för antalsuppfattning 
Pedagogerna fick svara på hur de upplever att barnen visar uttryck för antalsuppfattning. Då 

det finns olika uttryckssätt fick pedagogerna ett visst antal alternativ att välja mellan samt en 

övrig kategori att ange ett eget alternativ. Mitt val av svarsalternativ grundar sig på tidigare 

forskning samt egna erfarenheter. 

6.3.1 De fem olika alternativen 
 

 
Figur 6.3.1:Visar pedagogernas val av barnens uttryckssätt inom antalsuppfattning. Antal svar  per  

alternativ framkommer i figuren. Alternativen D och E gav inga resultat. 

 

Ovanstående figur (Figur 6.3.1) visar de alternativ pedagogerna kunde välja mellan. De två 

sista alternativen (D,E) framkom det inget resultat av, varken i figur eller text. Pedagogerna 

upplever att barnen visar uttryck för antalsuppfattning via sin kropp. Via sina fingrar visar de 

antal år de är. När barn och pedagoger sjunger om kroppen visar de: ”två ögon, två öron, 

försöker räkna på fingrarna”. Genom tal visar barnen enligt pedagog: ”räknar och ”pekar” på 

varje sak de räknar”. Ett annat exempel är: ”berättar hur många år han/hon är”. Genom 

material visar barnen antal med hjälp av klossar och lego, men även med hjälp av annat 

material som: ”ett glas till en tallrik”.  

6.4 Pedagogers sätt att utmana barnen kring antalsuppfattning 
Pedagogerna fick beskriva på vilket sätt de utmanar barnen kring antalsuppfattning. 

 

Frågor direkt till barnen förekommer, med fokus på antal som resultatet nedanför visar: 

”Genom att fråga barnen hur många ex bananbitar dem vill ha och sedan får dem räkna om 

antalet stämmer överens med vad dem får på bordet”. ”Frågar barnen om kroppen ex. Hur 

många näsor har du? Hur många öron? Etc etc.”. Ett annat exempel visar när ett barn gör ett 

halsband: ”Flicka 2 ½ år trädde pärlor till ett halsband. Jag frågar hur många pärlor det är. 

Hon räknar och rör samtidigt vid varje pärla. Hon räknar 1-12 felfritt, sedan upprepade hon 

talen 18-20-20 tills alla pärlorna var slut. Vid gemensam räkning av pärlorna kom vi fram till 

att det var 35 st.”. Vid dagliga situationer uppger pedagoger att de utmanar barnen, genom att 
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uppmana barnen att räkna en viss sak: ”kan du hämta 2 knivar” eller vid lässtunden utmana att 

räkna på olika sätt. 

6.5 Samspelet mellan pedagog och barn 
Pedagogerna fick beskriva på vilket sätt de upplever att det sker ett samspel mellan dem som 

pedagog och barnen. Resultatet visar att i samlingen använder de räknesånger och ramsor 

tillsammans med barnen. En pedagog skriver: ”Barnen vill ofta att man räknar hur många 

kompisar det är på förskolan och vid måltiderna hur många bitar mat det är på tallriken.”. En 

annan pedagog menar: ”Ja genom att det sker i vardagliga situationer så har man ett samspel 

hela dagen. Se första frågan”, (se rubrik 6.2). 

6.6 Material eller föremål för att förstärka lärandet kring 

antalsuppfattning 
Pedagogerna fick svara på om de använder något/några material eller föremål för att förstärka 

lärandet kring antalsuppfattning. Sex av sju pedagoger uppger att de använder något/någon 

form av föremål eller material. Leksaker, bilder, pussel, lego och klossar används för att räkna 

antal. Pedagogerna ger exempel: ”Påsar med olika djur i eller olika leksaker barnen plockar ur 

påsarna och vi räknar tillsammans” eller: ”Mjukiselefanter- rätt antal visas exempelvis vid 

sången ”1 elefant balanserade… 2 elefanter… 3 elefanter osv.”. Lådor med rim och ramsor 

och sångkort används för att räkna till. 

6.7 Slutsats 
Resultatet visar sju av nio pedagogers enkätsvar. Arbetslagen består av pedagoger med 

varierande utbildning. Genom enkätsvaren går det att dra slutsatsen att de flesta i arbetslaget 

är involverade i arbetet kring antalsuppfattning. Då det förekom ett bortfall på två pedagoger 

går det inte att dra slutsatsen att hela arbetslaget på alla tre avdelningar är involverade.  

Pedagogerna använder antal vid många olika situationer i förskolan och att det är en del av de 

dagliga rutinerna. De ser även barnen uttrycka sig på olika sätt kring antalsuppfattning, 

resultatet visar att det inte bara finns ett sätt att uttrycka sig på. Barnens uttryck sker vid olika 

tillfällen och situationer, pedagogerna uppger olika exempel på hur dessa uttryck visar sig i 

verksamheten. Att ha ett samspel och även utmana barnen kan ske på varierande sätt och 

kopplas många gånger till de tillfällen de själva upplever sig använda antal tillsammans med 

barnen. Samspelet sker genom att pedagogerna involverar sig själv i det barnet gör och tar in 

det barnet uttrycker och visar. Material används i de flesta fall för att förstärka lärandet kring 

antalsuppfattning. Pedagoger ger exempel på vilket sorts material samt hur det används. 
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7 Diskussion 
 

Denna del består av diskussioner kring hela studien. Resultatet som framkom genom enkäten 

kommer dels att analyseras samt problematiseras i förhållande till den tidigare forskningen 

och gällande styrdokumenten, och dels i förhållande till studiens syfte: syfte med denna studie 

är att få en ökad förståelse för hur pedagoger arbetar med antalsuppfattning med barn i 

åldern 1-2 år, samt hur de bemöter och utmanar barnens uttryck för antalsuppfattning, och de 

tillhörande frågeställningar. Det innehåller även en diskussion kring metodvalet samt studiens 

tillförlitlighet och giltighet. 

7.1 Metoddiskussion 
Val av metod enkät grundar sig på antalet i det valda urvalet till studien, totalt nio pedagoger. 

Precis som Ejlertsson (2014) poängterar är det lätt att nå fler personer med enkät, utifrån detta 

ansåg jag metoden som mest lämpad för att nå alla deltagande personer. För att få alla nio att 

välja att delta i studien gjorde jag både ett personligt besök på förskolan samt formulerade ett 

brev som delades ut till varje avdelning i samband med enkäterna. Deltagandet i studien var 

frivillig, men jag försökte få alla att delta genom att ge information samt visa på att studien 

behandlas och framförs med sekretess. Då jag tidigare genomfört en av min 

verksamhetsförlagda utbildningar på en av avdelningarna kände jag de flesta pedagoger redan 

innan denna studie påbörjades. På grund av det upplevde jag det lättare att motivera 

pedagogerna till att delta då jag är känd för dem sedan innan. 

 

I enkäten kunde frågorna formuleras på ett sådant sätt att de överensstämde med studiens 

syfte och frågeställningar. Alla pedagoger fick även svara på samma sorts frågor som bidrog 

till att bearbetningen av resultat underlättades då likheter och skillnader tydligare kunde ses. 

Denna slutsats grundar sig på Kyléns (2004) tanke att studiens syfte bör vara klart och tydligt 

som i sin tur leder till att frågorna inte blir tolkningsbara, som kan leda till att svaren blir svåra 

att tolka för forskaren. Formulering av frågorna var hela tiden i linje med syftet och 

frågeställningarna formulerades på ett tydligt sätt där syftet med frågan skulle framkomma. 

För att kunna säkerställa detta försökte jag se hur frågan kunde bidra med svar på syftet och 

frågeställningarna, för att inte ha med oväsentliga frågor. Jag svarade även själv på frågorna 

innan jag delade ut dem för att kunna få en känsla av att fylla i dem, för att på så sätt uppleva 

hur frågorna kunde tolkas men även tyda om det kändes relevanta för förskolan verksamhet. 

Frågorna kopplades dessutom till mina egna erfarenheter som jag hunnit få i utbildningen till 

förskollärare för att än en gång säkerställa att de var relevanta. 

 

I förhand kunde jag inte veta om jag skulle få svar på alla frågor eller ens något svar alls. Jag 

kunde inte heller påverka att svaren formulerades på tydligt sätt för att kunna analysera och 

dra slutsatser. Innan enkäterna delades ut beslutade jag att det behövde minst fem ifyllda 

enkäter för att metoden skulle fungera för studien, och därmed högst fyra bortfall. Färre än 

fem svar upplevdes som för få för att kunna dra en slutsats då urvalet skulle bli alldeles för 

litet för att motsvara syftet. Då bortfallet endast blev två enkätsvar upplevde jag att metoden 

motsvarade syftet och urvalet blev nog stort. 
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Svagheten med enkät som jag själv kunde uppleva var att följdfrågor inte är möjliga som i 

jämförelse med metoden intervju. Det fanns inte möjlighet att förtydliga de svar jag upplevde 

att jag skulle vilja veta mer om. Intervju som metod har däremot svagheten att det kräver tid 

att både genomföra samt sammanställa. Att få personliga svar av nio pedagoger via intervju 

kräver mer tidsmässigt än en enkät. Trots den svagheten med metoden enkät upplevde jag att 

syftet besvarades och att jag fick väldigt givande svar, men att vissa svar hade varit 

intressanta att få veta ännu mer om.   

 

Svarsalternativen pedagogerna kunde välja mellan valdes utifrån de situationer jag själv 

upplevt genom egen verksamhetsförlagd utbildning och arbete ute i förskolor men även de 

alternativ som framgick i tidigare forskning som bakgrunden lyfter (Björklund Boistrup, 

2001; Doverberg & Pramling Samuelsson, 2000; Franzen, 2014). Val av att ha med 

förutbestämda alternativ på vissa av frågorna stödjer sig på slutsatsen att det skulle underlätta 

för pedagogerna att ange ett svar. Enbart öppna frågor kunde hindra pedagogerna att svara då 

det kan uppleva en osäkerhet vad som förväntas att svara. För att det inte skulle stanna vid 

enbart svarsalternativ formulerades därför en öppen följdfråga i enlighet med Ejlertssons 

(2014) slutsats att inte begränsa tolkningen, där pedagogerna fick motivera egna svar till sina 

val. Valet att inte enbart ha förbestämda alternativ var att studien ska utgå från en kvalitativ 

metod där personliga svar står i fokus. Utan öppna frågor går det inte att få fram pedagogernas 

personliga svar som studien bygger på. 

 

För att säkerställa chansen att få med övriga alternativ som inte fanns med bland de 

förbestämda alternativen bestämde jag mig för att ha med en kategori övrigt där egna val 

kunde skrivas ner. Jag valde att ha med detta för att inte gå miste om eventuella alternativ som 

kunde påverka resultatet. Kategorin övrigt fanns med i alla frågor med svarsalternativ förutom 

frågan med Ja/Nej alternativ. 

 

Näst sista frågan i enkäten blev en Ja eller Nej fråga. Syftet med att ha med en sådan sluten 

fråga som det innebär med enbart alternativen Ja eller Nej är att få veta om pedagoger 

antingen använder något material eller inte. Då frågan under denna uppmanar de pedagoger 

som svarat Ja att beskriva vilket material de använder, behövde inte de som svarat Nej 

besvara den frågan, då det främsta syftet är att få veta om de använder något/några material 

och i så fall vilka och på vilket sätt.  

7.1.1 De forskningsetiska principerna 
De forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet har på olika sätt uppfyllts i studien. Informationskravet uppfylldes genom 

att först av allt informera de deltagande pedagogerna. Pedagogerna fick både en muntlig 

information personligen av mig, samt ett brev med information om studien, där även alla 

kontaktuppgifter till mig fanns med för eventuella frågor. Då jag inte fick personlig kontakt 

med alla vid den muntliga informationen valde jag att dela ut ett brev så alla skulle bli 

informerade som denna princip pekar på.  
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Samtyckeskravet innebär att pedagogerna själv ska ha rätt att avgöra sin medverkan i studien. 

I både den muntliga samt den skriftliga informationen uppmuntrade jag pedagogerna att delta, 

men inte som ett krav. Bortfallet i studien visar att pedagogerna tog ställning till sitt 

deltagande där två valde att inte delta. För att uppfylla detta krav respekterade jag deras val av 

medverkan i studien. 

 

Konfidentialitetskravet pekar på att alla personuppgifter som framkommer i studien ska 

skyddas. Detta innebär att studien varken ska kunna kopplas till förskolan eller pedagogerna 

på något vis. Enkäten är utformad på så sätt att pedagogerna inte svarar på frågor som kan 

kopplas till dem personligen eller avdelningen såsom namn eller kommun. De ifyllda 

enkäterna hanterade endast jag och förvarades på sådant sätt att ingen obehörig kunde ta del 

av dem. 

 

Nyttjandekravet uppfylls på så sätt att det som framkommer i denna studie inte kommer att 

användas i andra sammanhang. Resultatet kommer endast att framkomma i denna studie då 

pedagogerna endast godkänt att vara delaktiga i specifikt denna studie. Jag kommer inte 

använda resultaten som grund vid eventuell senare studie eller för annat bruk där pedagogerna 

inte godkänt sin medverkan. 

7.1.2 Bortfall 
Urvalet till denna studie var totalt nio pedagoger fördelat på tre avdelningar. Vid insamling av 

enkäter visade det sig att det endast fanns sju svar, två av pedagogerna valde att inte medverka 

i studien. Detta innebär att bortfallet är två enkätsvar. De sju enkätsvar som återstår efter 

bortfallet ligger till grund för resultatet. Bortfallet av två pedagogers svar påverkade inte 

resultatet nämnvärt mycket då jag innan tog beslut att det bortfallet fick ligga på högst fyra 

enkätsvar. Valet att innan bestämma högst möjliga bortfall beror på att syftet skulle påverkas 

vid för stort bortfall men även studiens giltighet. 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för på vilket sätt pedagoger arbetar med 

antalsuppfattning i förskolan. Syftet är specifikt arbetet med barn 1-2 år, de yngsta barnen i 

förskolan. Utifrån min valda metod har jag kunnat besvara både syftet samt mina 

frågeställningar. Frågeställningarna består i huvudsak av när och hur pedagogerna använder 

och inkluderar antalsuppfattning i verksamheten, men även hur de utmanar samt samspelar 

med barnen kring antalsuppfattning. Resultatet visade sig innehålla en mångfald av 

situationer, samspel, uttryck och utmaningar kring antalsuppfattning. Resultatet bidrog i sin 

helhet att både syftet och de tillhörande frågeställningarna kunde besvaras på ett tydligt och 

relevant sätt. 

 

Det första resultatet som visar pedagogernas utbildning eller yrkeskategori (se rubrik 6.1) 

klargör att det mestadels arbetar barnskötare på de tre avdelningarna. Näst efter det kommer 

förskollärare, sista kategorin består av en person på ett förskollärarvikariat. Syftet med att 

framhålla detta var att synliggöra om hela arbetslaget är involverad i arbete med 

antalsuppfattning då studien belyser pedagogerna som innefattar alla som arbetar på 
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avdelningarna. Resultatet som visar alla olika utbildningar och yrkeskategorier pekar på att 

största delen av arbetslaget är involverade och därmed syftet med utgångspunkten 

pedagogerna. Precis som Skolverket (2013a) poängterar i sitt stödmaterial ska hela 

arbetslaget vara involverade i arbetet kring utveckling och lärande. Som bakgrunden lyfter har 

förskolläraren ett pedagogiskt ansvar i förskolan men att övrig personal även ska ansvara för 

utveckling och lärande och i detta fall inom antalsuppfattning.  

 

Begreppet begynnande som används i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) i anknytning till 

arbetslagets uppgift inom matematik finns även med i studiens titel. Detta för att studien ska 

se på den begynnande antalsuppfattningen utifrån pedagogernas syn på sitt arbete. Syftet var 

även att få ett bredare urval av svar då de olika utbildningarna respektive yrkeskategorier kan 

ha olika uppfattningar av antalsuppfattning beroende på erfarenheter och varierande 

utbildningar. När jag bearbetade samt analyserade enkätsvaren kunde jag inte se någon tydlig 

skillnad på svaren gällande utbildning eller yrkeskategori. Det gick därmed inte att dra 

slutsatsen att resultatet skulle visa någon skillnad på grund av utbildning. Däremot går det att 

dra slutsatsen att pedagogerna arbetar utifrån samma principer då de framkom liknande svar i 

flera enkäter. Det visar att pedagogerna arbetar mot samma mål och har liknande vision 

gällande antalsuppfattning.  

7.2.1 Situationer 
En av frågeställningarna i studien var: I vilka situationer i förskolan använder pedagogerna 

antalsbegrepp tillsammans med barnen? Syftet med denna fråga var att konkret ta reda på i 

vilka situationer det förekommer. Den besvarades genom att pedagogerna fick ange när de 

använder antalsuppfattning, samt på vilket sätt. Utifrån resultatet (se rubrik 6.2.1) framkom 

det flera valda situationer samt beskrivningar på när de upplever sig använda antalsbegrepp. 

Det visade sig att de mest valda var måltider, samling, hallen och utevistelse. Dessa alternativ 

valde alla sju deltagande pedagoger. Beskrivningen av situationer består av både kroppsliga 

och materiella användningssätt. I förhållande till studier (Franzen, 2014, Björklund Boistrup, 

2001) där kroppen ses som ett verktyg går det att dra paralleller med resultaten som framkom. 

Kroppen som verktyg syntes tydligt, främst i situationen hallen, där kroppen på olika sätt 

används för att förstärka antalsuppfattningen. Händer och fötter ses som ett sätt att synliggöra 

antal då barnen tar på sig vantar och skor. Även det materiella användningssättet som även 

går att se i Franzen (2014), har en avgörande faktor för barnens lärande. Resultatet visar att 

pedagogerna använder material som resulterar i att antalsuppfattning framkommer på olika 

sätt. Materialet var kopplat till måltider där bestick, fat och glas används som redskap eller vid 

utevistelsen där leksaker och naturmaterial står i fokus.   

 

Resultatet av situationer visar även att barnen ofta står för antalsbegreppen. Det förekommer 

främst vid samlingen, där antalet barn räknas samt fördelningen av pojkar respektive flickor. 

Förutom samlingen räknar pedagoger antalet barn innan utevistelse. Björklund (2007) pekar 

på att allt vi möter i vardagen påverkar hur vi förstår matematiska begrepp och hur vi 

använder dem, det kan kopplas till resultaten där barnen själva får stå för ett antalsbegrepp. 

Genom att själv se och höra hur pedagogerna räknar varje barn och själv uppleva vara en del 

av det bidrar till att barnet kan få en begynnande förståelse för syftet med att räkna. När 



21 
 

barnen får möta antal i vardagliga situationer i förskolan påverkar det barnens sätt att skaffa 

sig förståelse för antalsuppfattning. Precis som Sheridan et.al. (2010) poängterar behöver 

barnen en uppmärksam pedagog som hjälper barnen att se matematiken i vardagen. Sker detta 

även vid flera tillfällen kan barnet få uppleva att inte alltid stå för ett visst antalsbegrepp. De 

kan då uppleva att syftet inte är att namnge varje barn med ett specifikt antalsbegrepp, utan att 

syftet är att se antalet oavsett vilken ordning barnen står i. Det jag såg i resultatet stämmer 

även väl överens med Franzens (2014) slutsats men även min egen föreställning om den 

kroppsliga inlärningen där barnets själv ska kunna känna matematiken. Pedagogerna visade 

på så sätt att barnet själv är en del av matematiken, inte enbart att pedagoger själv visar antal. 

 

I lekhallen samt i barnens fria lek där det förekommer ett färre antal svar i jämförelse med de 

fyra övriga alternativen som alla pedagoger valde, visade att det främst förekommer olika 

slags material för att belysa antal. Via leksaker ansågs antalsuppfattning visa sig. Då lekhallen 

består av mestadels leksaker och den fria leken ofta involverar det i många fall, faller det sig 

naturligt att använda just leksaker som utgångspunkt. Det jag kunde se i svaren var att 

pedagogerna själva gör sig en del av leken i de två situationerna. De går in i leken och blir en 

del av den genom att samspela med barnet och använda det som utgångspunkt för 

antalsuppfattning. Exemplet där barnet leker laga mat (se rubrik 6.2.1) och där en pedagog 

utmanar genom att be om en korv eller två glassar bidrar till att lärandet blir en del av leken 

och samspelet. För att koppla till den aktuella teorin i studien går det att dra slutsatsen att 

pedagogerna inte stödjer sig på att kunskap kan föras över till en människa utan sker i samspel 

och genom upplevelser, precis som det sociokulturella perspektivet utgår ifrån (Jakobsson, 

2012).  

 

För att koppla resultatet till den gällande frågeställningen går det att dra slutsatsen att 

frågeställningen tydligt kunde besvaras då det framkom relevanta svar kopplat till frågan om 

situationer. I ett flertal situationer går det att hitta just antal, och beskrivningen kring det visar 

på att pedagogerna tar vara på dessa och finner lösningar på att involvera antalsuppfattning i 

många dagliga situationer i förskolan.  

7.2.2 Uttryck  
Nästkommande frågeställning: Hur upplever pedagogerna att barnen visar uttryck för 

antalsuppfattning? Hade som syfte att visa om barnen använde olika uttryckssätt för att visa 

sin förståelse, då tidigare forskning visar att barnen kan uttrycka sig på olika sätt. Resultatet 

av barnens uttryck inom antalsuppfattning (se rubrik 6.3.1), stämmer överens med vad 

tidigare forskning visat. Forskning (Björklund Boistrup 2001, Franzen 2014, Doverberg & 

Pramling Samuelsson 1999) visar att de yngre barnen ofta använder kroppen för att uttrycka 

sig. Pedagogerna likt den tidigare forskningen anser att barnen använder sin egen kropp för att 

uttrycka sig. De visar via sina fingrar hur många år de är samt genom sånger där de 

uppmuntras att visa antal ögon och öron. Här visar pedagogerna att de uppmärksammar det 

barnen visar via sin kropp. Precis som Solem och Reikerås (2004) pekar på är det viktigt att 

förstå barnens uttryck. För att kunna förstå det behöver pedagogerna vara uppmärksamma 

precis som resultatet visar. Då de yngre barnens uttryck inte alltid är verbala är det viktigt att 

kunna tolka det barnen visar. Resultatet visar att pedagogerna ser när barnen visar sin ålder 
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via sina fingrar och är intresserade av att veta vad barnet vill visa. Pedagogerna blir en del av 

barnens uttryck då de involverar sig i dem.  

 

Vidare visar pedagogernas val att barnen även uttrycker sig via talet. Via ord poängterar 

Björklund Boistrup (2001) att barnen kan uttrycka sig. Resultatet visar att barnen berättar hur 

många år de är, men räknar även antalet föremål genom att använda antalsbegrepp. I likhet 

med Doverbergs (2006) resultat är klossar ett material som tydligt kan visa antal. Både 

Doverbergs exempel samt denna studie pekar på att lek med klossar är ett tillfälle för barnen 

att uttrycka antalsuppfattning samt för pedagoger att gå in och utmana barnen. Klossar är ett 

material som tydligt kan visa antalet både lodrätt och vågrätt beroende på hur barnet bygger 

med det. Klossar kan även tydligt visa antalet då de är lätta att räkna en åt gången för att 

sedan tydligt se hur summan av antalet ser ut. 

 

Utifrån detta syns det tydligt att pedagogerna skaffat sig en uppfattning av barnens uttryck, 

som visar att de är intresserade av det barnen tycker och tänker. Att utgå från en helhetssyn på 

barnet som det tydligt står i Skollagen (SFS 2010:800) visar resultatet, då barnen får komma 

till tals oavsett vilket sätt han eller hon uttrycker sig på. Ett svar på frågeställningen 

framträder tydligt utifrån resultatet, samt kopplingar till tidigare forskning där många likheter 

blir synliga. 

7.2.3 Utmaningar 
För att kunna besvara frågeställningen: På vilket sätt utmanar pedagogerna barnen kring 

antalsuppfattning? Fick de deltagande pedagogerna beskriva på vilket sätt de går tillväga för 

att utmana barnen. Syftet var att få veta på vilket sätt, inte enbart att det sker. Resultatet 

klargör att pedagogerna utmanar på olika sätt (se rubrik 6.4), som på så sätt bidrar till att 

frågeställningen kunde besvaras.  

 

Resultaten visade att det är vanligt förekommande att ställa frågor direkt till barnen, eller  

uppmana barnen att visa ett visst antal. Frågorna eller uppmaningarna har i syfte att utmana 

barnen i deras förståelse för antalsuppfattning. Detta visar på att pedagogen är uppmärksam 

och tar tillvara på tillfällen där det går att involvera just antalsuppfattning. Genom att vara 

uppmärksam som pedagog och se tillfällen där barnen kan utmanas gör att barnen får hjälp att 

själva se att det faktiskt är matematik det handlar om. I enlighet med Vygotskij (Säljö, 2012) 

som menade att det är genom språket vi blir medvetna om världen, pekar även resultatet att 

pedagogerna använder språket för att utmana barnen. 

 

Genom utmanande frågor blir barnen medvetna om att en situation innefattar antal, samt 

utvecklar sin förståelse av antal genom att reflektera kring ett svar på frågan. Exempel i 

resultatet (se rubrik 6.4) visar när en pedagog sitter med ett barn och tillverkar ett halsband 

med pärlor. Pedagogen vill visa hur han/hon utmanar barnet i situationen genom att ta del av 

barnets sätt att räkna antal pärlor, och därefter räkna tillsammans med barnet med korrekta 

antalsbegrepp per pärla. Detta exempel visar utförligt hur pedagogen tar tillvara på barnets 

intresse för att utmana barnet, precis som Doverberg (2006) poängterar är en viktig 

utgångspunkt för arbetet i förskolan. Precis som författaren vill framhäva tar en medveten 
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pedagog vara på barnens intresseområden och utmanar därefter utifrån det. Får barnen 

uppleva utmaningar i det som ger dem glädje och mening i sin tillvaro på förskolan gör att 

barnen kan uppleva en drivkraft i att lösa utmaningen då deras förståelse förs vidare 

ytterligare ett steg i det som upplevs som meningsfullt.  

7.2.4 Samspel 
Samspelet mellan pedagog och barn visar att det ofta är kopplat till de situationer 

pedagogerna anser att de använder antalsuppfattning. Frågeställningen: På vilket sätt 

samspelar pedagogerna med barnen kring antalsuppfattning? Var tänkt att visa på vilket sätt 

pedagogerna upplever att det förekommer. I enkäten fick pedagogerna ange ett  svar på vilket 

sätt de anser att samspelet sker (se rubrik 6.5). Då de framkom relevanta svar med kopplingar 

till ämnet kunde både resultatet och frågeställningen uppfyllas. 

 

Ett av svaren hänvisar till frågan med valda situationer där de involverar antalsuppfattning. 

Vid samlingar använder pedagogerna rim och ramsor, men barnen tar även egna initiativ 

genom att fråga pedagogerna efter ett svar på sina funderingar kring antalsuppfattning. Det 

kan vara hur många kamrater som är på förskolan eller hur många bitar mat det finns på 

tallriken. I enlighet med Säljö (2012) och Davidsson (1999) pekar även denna studie på att i 

samspelet sker det ett utbyte av erfarenheter. Barnen och pedagogerna tar del av varandras 

erfarenheter genom att både visa nyfikenhet samt genom att ställa frågor och att utbyta tankar. 

Precis som Björklund (2010) och Doverberg och Pramling Samuelsson (1999) lyfter vill 

barnet förstå hur omgivningen fungerar och det första mötet sker genom interaktion med 

andra människor. Barnen visar att de är nyfikna och vill veta mer kring antal och frågar då 

pedagogen. Social praktik som även Davidsson (1999) lyfter innefattar vissa former av 

interaktion som leder till kunskap. Förskolan som ses som en sorts social praktik bidrar till att 

en viss kunskap skapas. Denna kunskap som i detta fall antalsuppfattning är beroende av 

pedagogens sätt att inkludera antalsuppfattning i förskolan.  

 

Resultatet av de två sista frågorna i enkäten angående användning av material eller föremål, 

visade att pedagogerna tog hjälp av bland annat leksaker för att förstärka lärandet. Både Säljö 

(2012) och Strandberg (2006) menar att världen är medierande, att vi tar hjälp av redskap för 

vårt inre tankearbete. På sätt och vis använder pedagogerna material för att förstärka barnens 

inre lärande, hjälpa barnen att göra kunskapen till sin egen kunskap. De material eller föremål 

de använder är fysiska redskap som konkret visar antal för barnen på ett tydligt och lustfyllt 

sätt. Genom att ta hjälp av leksaker som barnen känner till sedan innan leder till att barnen 

kan relatera antal till kända föremål som hjälper dem att än en gång göra kunskapen till sin 

egen. Matematiken som innehåller olika system som ska hjälpa oss att tänka och förhålla oss 

till världen (Jakobsson, 2012; Davidsson, 1999) är även något som sker i samspelet mellan 

oss människor, som vi även ska föra vidare till våra medmänniskor, för att sprida kunskapen 

vidare. Vi behöver förstå begrepp på samma sätt för att kunna förstå vad den andre menar, här 

kommer pedagogens viktiga uppgift, att kunna föra kunskapen vidare till barnen i förskolan. 

För att kunna fånga barnens intresse krävs det ett lustfyllt lärande som barnen kan relatera till. 

Pedagogerna i studien visar på att det utgår från ett lustfyllt lärande och använder material 

som fångar barnen.  
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7.2.5 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis visar resultatet och därmed hela studien hur pedagoger på tre avdelningar 

med barn 1-2 år arbetar med antalsuppfattning i förskolan. Det framkommer hur pedagoger 

tar tillvara på barnens egna uttryck samt deras nyfikenhet. Precis som Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) framhåller ska förskolan sträva efter att barnen använder matematik för att undersöka 

och pröva olika lösningar. Studien visar på hur barnet får utmaningar för att undersöka och 

pröva sig fram till en lämplig teori. Det handlar inte om stora utmaningar utan kan innebära 

att säga antalet bananbitar man vill ha, som kan vara en nog stor utmaning för barnet. 

Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att alla barn ska få den ledning och stöd de behöver för 

sin utveckling och sitt lärande. Kopplat till denna studie innebär det att varje barn ska uppleva 

att pedagogerna ser det dem gör. Barn i åldrarna 1-2 år uttrycker inte alltid sig på det verbala 

sättet, utan kan som tidigare forskning pekar på uttrycka sig via till exempel kroppen. För att 

kunna se varje barns behov behöver pedagogen uppfatta att barnet uttrycker sig på andra vis 

och tyda det barnet vill framföra. Studien visar att pedagogen tar tillvara på de olika uttryck 

barnen använder och uppfattas enligt mig som intresserade av att ta del av det barnet visar, då 

de tydligt kan förklara hur barnen använder alla sina olika uttryck. 

 

Studien visar tydligt att matematik inte enbart kopplas till specifika matematikstunder precis 

som Björklund Boistrup (2001) pekar på. Antalsuppfattning kan hittas vid så många 

situationer i förskolan som både denna studie samt andra studier visar (Björklund Boistrup, 

2001, Doverberg & Pramling Samuelsson, 2000), ofta vid flertal rutinsituationer som sker 

dagligen i förskolan. Detta visar att antalsuppfattning är en del av verksamheten, inte enbart 

en del av i förväg planerade matematikstunder. 

 

Pedagogerna på de tre avdelningarna arbetar med den begynnande antalsuppfattningen. De 

lägger den tidigaste grunden till att lära sig se antal och uppleva vad det innebär. Regeringens 

ambitioner för de svenska eleverna inom matematik som nänmns i de inledande delarna i 

studien visar på att eleverna ska vara ledande inom området matematik. Utifrån tidigare Pisa- 

undersökningar visar resultaten däremot en försämring inom matematik. För att resultaten 

inom matematik ska kunna höjas behöver den tidigaste grunden till förståelse läggas redan i 

förskolan. Utifrån resultatet i denna studien visar det att pedagogerna i den specifika förskolan 

arbetar för att lägga den tidigaste grunden i antalsuppfattning som en del av matematiken. 

Syftet är inte att se att pedagogerna arbetar för att förstärka någon framtida Pisa undersökning, 

men en intressant vinkel att se på matematik. Att den begynnande förståelsen för 

antalsuppfattning som är en del av matematiken faktiskt läggs så pass tidigt för grunden till 

det livslånga lärandet. Grunden till det livslånga lärandet kan i det långa loppet leda till att 

eleverna rustas inför framtiden precis som Pisa undersöker. 

7.3 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär enligt Ejlertsson (2014) tillförlitligheten i studien. Frågorna ska vara 

stabila att personerna som svarar på frågorna ska svara likadant varje gång de får frågorna. 

Vidare menar Ejlertsson (2014) att frågorna ska ställas på ett korrekt sätt, så svaren på 

frågorna är någorlunda liknande. Hartman (2004) framhåller att reliabilitet pekar på att 
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frågorna ska vara konstruerade på ett sådant sätt att de kan användas även på andra ställen 

som andra förskolor i detta fall. De ska vara möjliga att ställa till andra pedagoger som ger 

liknande svar. 

 

Frågorna i enkäten till denna studie kan räknas ha en hög grad av reliabilitet då frågorna är 

tydliga i relation till den verksamhet pedagogernas vistas i förskolan. I de valbara 

svarsalternativen kan pedagogerna koppla till sin egen verksamhet oavsett vilken verksamhet 

de vistas i. Detta för att frågorna vilar både på egna erfarenheter från olika förskolor samt på 

tidigare forskning. De öppna frågorna som förtydligar de valda alternativen kan också ses som 

giltiga då de kan beskrivas utifrån de förutsättningar som råder på varje förskola oavsett 

åldersgrupp då matematik är ett ämne som varje förskola ska sträva mot i sitt arbete enligt 

Lpfö 98 (Skolverket, 2011).  

 

Alla pedagoger i denna studie arbetar nära varandra trots olika avdelningar, då de befinner sig 

i samma hus i förskolan. De har liknande strategier och utgår från samma rutiner då de arbetar 

i arbetslag och planerar verksamheten tillsammans. Där av går det att hitta många likheter i 

enkätsvaren. 

7.4 Validitet 
Ejlertsson (2014) framhåller att validitet innebär att frågorna är konstruerade på ett sådant sätt 

att frågorna mäter syftet i studien. Hartman (2004) menar att validitet innebär giltighet. Det 

innebär att de ska visa hur verkligheten ser ut. Frågorna i enkäten till denna studie är 

formulerade utifrån syfte och frågeställningar som i sin tur är relaterade till förskolans 

verksamhet. Frågorna visar även den verklighet som råder på specifikt dessa tre avdelningar 

då de pedagoger som arbetar på avdelningarna svarat på enkäten. Pedagogerna är de som 

känner till avdelningarna samt hur arbetssättet ser ut i verkligheten. Det går inte att dra 

slutsatsen att resultatet visar hur det ser ut på alla förskolor i hela landet eller i hela den 

kommun denna förskola befinner sig i. Syftet är inte att studera alla förskolor i en hel 

kommun eller i hela Sverige utan endast tre avdelningar, därmed går det att dra slutsatsen att 

studien är giltig för syftet och frågeställningarna. 

7.5 Slutsats av studie 
Avslutningsvis har arbetet med denna studie bidragit till att både syfte och frågeställningar har 

kunnat besvarats. Syftet var att ha en koppling till arbetet i förskolan, en pedagogisk samt 

didaktisk utgångspunkt. Den pedagogiska utgångspunkten var att studera den begynnande 

antalsuppfattningen med fokus på de didaktiska frågorna var, när och hur. De fyra 

frågeställningarna besvarades då metoden enkät innehöll frågor som motsvarade syfte och 

frågeställningar (se bilaga 2). Syftet med att få en ökad förståelse för pedagogers arbete med 

antalsuppfattning med de yngre barnen i förskolan upplever jag har fullföljts. Både resultatet i 

den tidigare forskningen och i denna studie bidrar med att förståelsen för hur arbetet med 

antalsuppfattning kan yttra sig i förskolan och då med de yngre barnen i fokus. Hur det går att 

involvera ett lärande i dagliga situationer framkommer tydligt, men även för att ta lärandet ett 

steg framåt genom att både lyssna på barnet och komma med utmaningar.   
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Sammanfattningsvis har hela arbetet med studien och resultatet nått upp till de förväntningar 

jag hade innan det påbörjades. Koppling till den pedagogiska verksamheten på förskolan har 

tydligt kunnat kopplas då både urval samt de data som samlats in har sin utgångspunkt i 

förskolan. En avslutande slutsats som både resultat samt tidigare forskning och styrdokument 

tydligt visar, är att antalsuppfattning är ett relevant område arbeta med i förhållande till 

förskolans verksamhet. Ett område att arbeta med på så många skilda sätt med utgångspunkt i 

barnens förståelse och intressen. 
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8 Förslag till fortsatt forskning 
 

Förslag till fortsatt forskning är att belysa hur pedagoger ute i olika förskolor tar hjälp av 

pedagogisk dokumentation för att få syn på barns lärprocesser inom antalsuppfattning. Detta 

vore intressant då pedagogisk dokumentation är en del av förskolan och något som varje 

verksamhet ska arbeta med för att utveckla verksamheten. Genom att få tag på barnens 

lärprocesser kan pedagoger utveckla sin verksamhet framåt för att kunna utmana barnen 

ytterligare eller för att göra en förändring i verksamheten så utveckling och lärande kan ske. 

Hur olika förskolor arbetar med detta och vilka strategier de använder i relation till 

antalsuppfattning vore en intressant utgångspunkt.  
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Bilaga 1 
 

 
 

 

Hej,  

 

Jag heter Madeleine Henriksson och har tidigare i år gjort min verksamhetsförlagda 

utbildning hos er. Jag hade redan då en önskan att få komma tillbaka till er och utföra en 

studie till mitt kommande examensarbete. Jag har fått godkännande av några av er pedagoger 

att utföra en del av min studie hos er men tyvärr inte av alla. Jag skriver detta brev för att 

berätta om mitt arbete samt få fler att vilja delta i studien. 

 

Denna studie belyser antalsuppfattning ur pedagogernas synvinkel. Jag vill därmed få ta del 

av Er bild av antalsuppfattning, hur ni arbetar med det och använder det i verksamheten 

tillsammans med barnen, men även hur ni utmanar och tar tillvara på barnens intresse och 

uttryck för detta. 

 

Studien kommer att baseras på en enkät som ni pedagoger enskilt får fylla i. Jag hoppas så 

många som möjligt av er vill bidra med era svar och till min studie. Både enkäten och studien 

kommer att behandlas med sekretess, inga namn eller andra personliga uppgifter kommer att 

framkomma. Endast jag kommer att hantera svaren som kommer att ligga till grund för 

studien. Svaren kommer inte på något sätt kunna kopplas till er eller förskolan på något vis. 

 

Jag bifogar enkäterna i samma plastficka som detta brev. Jag hämtar upp enkäterna torsdag 

den 20/11 och hoppas att så många som möjligt vill bidra med sina svar och tankar. 

 

Har ni några frågor är det bara att kontakta mig på telefon eller via mail: 

Telefonnummer: xxx-xxxxxxx 

Mailadress: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine Henriksson 
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Bilaga 2 
 

Enkät till pedagoger om antalsuppfattning 

 
Enkäten samlas in torsdagen den 20/11. 

Upplever du att utrymmet inte räcker till för dina svar kan du bifoga extra papper med dina 

svar, skriv numret på frågan vid ditt svar. 

 

 

1. Din yrkeskategori eller utbildning. 

 

 

 

 

2. I vilka situationer i förskolan använder du antalsbegrepp tillsammans med 

barnen? 

 

Samling      Utevistelse 

 

Måltider                  Lekhallen    

 

Hallen                      Barnens fria lek  

 

Övrigt:     

 

 

  

3. På vilket sätt sker arbetet i fråga 2? Ge exempel på de situationer du kryssat i. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. På vilket sätt upplever du att barnen visar uttryck för antalsuppfattning? 

 

Via kroppen  

 

Via material 

 

Via bild 

 

Via tal 

 

Övrigt:  

 

 

 

5. På vilket sätt sker det i ovanstående fråga? Ge exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6. På vilket sätt utmanar du barnen kring antalsuppfattning? Ge exempel på en 

situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Upplever du att det sker ett samspel mellan dig som pedagog och barnen kring 

antalsuppfattning? I så fall på vilket sätt? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8.  Använder du något/några material eller föremål för att förstärka lärandet kring 

antalsuppfattning? 

 

                      JA    NEJ   

 

 

9. Vid svar JA på ovanstående fråga, ge exempel på vilket/vilka material och på 

vilket sätt du använder dem. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Ert deltagande till mitt examensarbete! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


