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Abstract 

 

Utomhusmatematik är en god arbetsform vid inlärning av matematik. Miljön utomhus skapar 

en lust och vilja för barn att utforska med hjälp av hela sin kropp och alla sina sinnen. För att 

stimulera barn i sin matematiska förmåga har förskolläraren en viktig roll. De behöver vara 

lyhörda, utmanande och engagerade i arbetet med barngruppen för att därmed kunna 

synliggöra de matematiska möjligheterna. 

Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka hur förskollärare på olika förskolor 

förhåller sig till utomhusmatematik, samt hur de synliggör denna pedagogik i verksamheten. 

Litteraturen berör tidigare forskning kring ämnesområdet och utomhusvistelsens påverkan på 

barn. 

Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer där resultatet visar att förskollärarna 

anser att utomhusmiljön är en god plats för stimulering av matematik. Dock påpekas det att 

det finns skäl till varför utomhusmatematik inte sker i större utsträckning. Resultatet 

analyseras utifrån John Deweys teori ”learning by doing”. 
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1 INLEDNING  

Utomhusmatematik skapar en helhet som leder till att alla sinnen involveras genom ett 

konkret arbetssätt. En varierad miljö bidrar till att barn blir mer engagerade och intresserade 

för vidare utforskande av matematik med hjälp av naturens tillgångar. I detta inledande 

kapitel presenteras bakgrunden till vårt ämnesval. Därefter följer en formulering av studiens 

syfte och frågeställningar. Slutligen redogörs för uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Under vår förskollärarutbildning läste vi en specialisering i matematik där vi fick en 

erfarenhet av begreppet utomhusmatematik. Vi har fått en kunskap om att denna arbetsform 

ger en bättre förståelse för inlärning av matematik. Miljön är varierad och skapar då en lust 

och vilja att utforska enskilt eller tillsammans med någon annan. Detta arbetssätt fängslade 

oss båda och har sedan dess varit ett stort intresse. Vår uppfattning är att hela kroppen 

används och att alla sinnen stimuleras vid inlärning av matematik utomhus. Även forskning 

benämner utomhusmatematik som en mycket god arbetsform. Barr, Nettrup & Rosdahl 

(2011) skriver att utomhuspedagogik ger möjlighet att integrera flera ämnen som tillexempel 

naturvetenskap och matematik. Förskollärarens roll är viktig för att synliggöra 

utomhusmatematiken för både barn och vuxna. Utan en lyhörd, engagerad och utmanande 

förskollärare, som tar tillvara på vardagens matematiska tillgångar, kan det bli svårigheter att 

stimulera barnen i deras utveckling och lärande.  

Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 betonar att: 

 

Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling (Skolverket 2010 s. 11). 

 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 beskriver förskolans uppdrag: 

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket 2010 s. 7). 

 

Med detta som bakgrund har vi därför valt att fördjupa oss i ämnet utomhusmatematik. Vi vill 

ta reda på hur förskollärare använder sig av utomhusmatematik i vardagen och hur de 

synliggör denna pedagogik.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur utomhusmatematik används på förskolor samt 

hur man som förskollärare synliggör denna pedagogik i verksamheten. 

 

Våra frågeställningar är: 

Hur förhåller sig förskollärare till utomhusmatematik?   

Hur synliggör förskollärare utomhusmatematik i verksamheten? 

 

1.3 Disposition 

Studien är upplagd på följande sätt: Kapitel 2 utgörs av tidigare forskning som är relevant för 

våra frågeställningar. Vidare kommer ett metodkapitel där vi presenterar metoden, 

undersökningsgrupp och genomförandet. Därpå följer kapitel 4 där resultat och analys 

framställs utifrån våra frågeställningar. Detta mynnar ut i en diskussion där metoden och 

resultatet reflekteras och diskuteras. Som avslutning beskrivs en kort slutsats av studien och 

det ges förslag på vidare forskning i ämnet. 
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2 FORSKNINGSBAKGRUND 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Dewey (2004) menar att pragmatismens främsta företrädare är John Dewey. Dewey förklarar 

sin form av pragmatism för instrumentalism eller experimentalism, vilket innebär att kunskap 

uppstår när praktiska och teoretiska handlingar kombineras (Egidius, 2009). Man kan inte 

bara läsa sig till kunskap, utan verklig kunskap uppstår när barnet stimuleras i både handling 

och teori. Begreppet ”learning by doing” är något som Deweys teorier om lärande och 

kunskap kännetecknas av (Egidius, 2009).  Ute i naturen kan man ta vara på praktiskt 

handlande samt teoretisk kunskap genom att ta ut faktaboken i verkligheten och studera 

exempelvis insekter med hjälp av det studerade fenomenet tillsammans med boken. På så sätt 

blir kunskapen tydligare och förståelsen för olika insekten blir större. Dessa teorier passar 

utmärkt även för utomhusmatematik där praktiskt handlande och teorier blir 

sammankopplade. Med ”learning by doing” anser Dewey (2004) att eleverna behöver vara 

inställda på att ha fyra stycken intressen eller behov nämligen: nyfikenhet till utforskande, 

estetiskt engagemang, lust att skapa och tillverka samt behovet av social gemenskap. Här är 

lärarens roll att vägleda och uppmärksamma elevernas intressen och stimulera till olika 

problemlösningar. Det är därför viktigt att sätta aktiviteterna på elevernas nivå, så att de blir 

genomförbara problem som går att lösa. Aktiviteterna ska alltså vara laborativt och 

undersökande. Problemen ska vara betydelsefulla och vara i ett sammanhang annars riskerar 

man att lärandet förblir till ett informationsinsamlande. Det måste finnas en röd tråd för att 

lärandet ska bli begripligt för eleverna (Stensmo, 2007). Enligt Egidius (2009) menar Dewey 

att kunskap och självförverkligande är ett medel av sociala grupper, där var och en är med och 

bidrar med sin andel för ett gemensamt mål. Om pedagoger inte är delaktiga och motiverade i 

sitt arbete, leder det till oengagerade pedagoger och aktiviteter i verksamheten. Dewey (2004) 

förespråkar att skolan ingår i ett miniatyrsamhälle och att man inte ska skilja skolan från 

samhället, vilket kan menas med att istället för att läsa om växter och djur kan man besöka 

tillexempel en bondgård, där sinnena är en viktig del och där man kan kombinera olika 

ämnen.  

2.2 Definition av begreppet utomhusmatematik 

Vår uppfattning är att utomhusmatematik förekommer när man är utomhus och använder sig 

utav naturens material och tillgångar vid inlärning av matematik. Vår erfarenhet från vår 

tidigare specialisering som innehöll utomhusmatematik, är att man använder hela sin kropp 
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och alla sina sinnen och att arbetssättet därmed blir konkret. Molander, Strandberg, Kellander, 

Lättman-Masch, Wejdmark & Bucht (2008) menar att utomhuspedagogik är när man är 

utomhus och lär med hela kroppen och med alla sina sinnen, vilket även Barr, Nettrup & 

Rosdahl (2011) poängterar. Barn stimulerar sin matematiska förmåga genom alla sina sinnen 

och med hela sin kropp. Vidare anser vi att naturens tillgångar blir användbara för att 

stimulera sin matematiska förmåga. Pinnar, stenar och andra material som förekommer i 

naturen kan användas för att få en förståelse för exempelvis längd och form. Ett annat 

exempel kan vara att man går ut på sifferjakt och letar efter naturföremål som liknar siffror. 

Vi upplevde att utomhusmatematiken är mer lustfyllt och stimulerande än att endast befinna 

sig i en inomhusmiljö. Genom att variera arbetssättet då man befinner sig både i en inne- och 

utomhusmiljö, så anser vi att matematiken skapar en större lust och vilja till utforskande. Den 

kunskap vi får utomhus genom våra fem sinnen beskriver Johansson (2004) är den som 

stimulerar bäst. Upplevelserna utomhus kan bidra till upptäckter, insikt och förståelse. De 

lyfter även vikten av att ge barnen tid för reflektion för att därmed vidareutveckla sina tankar 

och funderingar.  

2.3 Faktorer som påverkar utomhusvistelsen  

Løkken, Haugen & Röthle (2006) menar att miljön utomhus har en naturlig variation. 

Underlaget samt årstiderna varierar med årets gång och skapar många utmaningar för barnen. 

Utomhusvistelsen bidrar till att sinnena stimuleras och därmed skapas en bättre förutsättning 

för utveckling och lärande. Ideland, Bengtsson, Gustafsson, Hultberg, Lindvall och Petrovic 

(2011) beskriver utomhusmiljön som positiv då den ger barnen större möjlighet till fantasi. 

Naturen är den miljön som bidrar till många fler möjligheter att finna spontana upptäckter. 

Berggren & Lindroth (2004) och Granberg (2000) poängterar vikten av att inlärning 

underlättas genom stimulering av alla sinnen. Kunskaper och erfarenheter förstärks genom att 

synen, känseln, smaken, hörseln och lukten får komma till användning i sitt undersökande. 

Utomhusvistelsen skapar enligt Drougge (2001) en helhet då alla sinnen aktiveras. Fägerstam 

(2012) skriver i sin avhandling att barn lär genom att uppleva naturen och kan använda sig av 

denna miljö för att stimuleras i sin utveckling. 

Molander m.fl. (2008) berättar om en forskning gjord av Bent Leicht Madsen - ”Barn, djur & 

natur”, där förklaras det att barn ställer fler frågor utomhus än inomhus. Detta beror på att 

upplevelserna är mer konkreta i utomhusmiljön, vilket bidrar till fler funderingar. För att barn 

ska lära in matematiska begrepp är utomhusmiljön en god plats att använda sig av. Författarna 

tar även upp att kunskaperna blir konkreta genom att hela kroppen är i rörelse och när alla 
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sinnen är involverade. Genom konkreta upplevelser, både enskilt och tillsammans med andra, 

så blir kunskapen lättare att komma ihåg. Matematikförståelsens grunder utvecklas genom 

stimulering av hela kroppen. Utomhusmiljön är därför en god förutsättning för att arbeta 

praktiskt och lära in begrepp med hela kroppen.  

Løkken, Haugen & Röthle (2006) menar att pedagoger är barnens förebilder och måste visa 

att utevistelse är något roligt och spännande. Det är därför viktigt att tänka på hur man 

förhåller och uttrycker sig angående utomhusmiljön. Förskollärare bör känna ett ansvar att ge 

barnen många positiva inställningar och upplevelser av naturens tillgångar. 

 

Genom rörelse håller barn sig varma och slipper att frysa. Det är därför viktigt att det finns en 

stimulerande miljö som inspirerar till fysisk aktivitet. Braute, Nyhus & Bang (1997) beskriver 

att årstiderna förändras och att det kan bidra till att förskollärares inställning till 

utomhusvistelse får en negativ effekt, som därmed kan påverka barngruppen. 

 

För att barn ska må bra i utomhusmiljön är det enligt Johansson (2004) viktigt att vara rätt 

klädd. Även Løkken, Haugen & Röthle (2006), Molander m.fl. (2008) och Austli (2012) tar 

upp vikten av att man måste ha på sig kläder efter rådande förhållanden. Granberg (2000) 

berättar att man måste klä sig på ett sätt som gör att man kan stimulera sin rörelseförmåga. Är 

man inte torr, varm och mätt så är det enligt Drougge (2001) svårt att ha roligt, och då bidrar 

till att man inte stimuleras lika bra. Även Braute, Nyhus & Bang (1997) tar upp vikten av att 

man har varma och torra kläder för att få en stimulerande och positiv utomhusvistelse. Vädret 

ska inte påverka utomhusvistelsen. Ericsson (2009) betonar därför att utomhusvistelse bör 

vara en naturlig del i verksamheten och något som kan ”stå på schemat”. På så sätt blir 

utevistelsen en struktur och något naturligt för barnen. 

 

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) förklarar att sjukfrånvaro minskas genom att barn vistas 

mycket utomhus. Grahn (1991) menar att en lekmiljö utomhus måste vara utmanande och att 

barnen i egen takt får utforska omgivningen. Barn behöver en miljö där de stimuleras till 

rörelse och där de får möjlighet att upptäcka verkligheten. Genom leken utforskar barnen sina 

intryck av verkligheten, både individuellt och i samspel med andra. 

 

Barn och pedagoger får en mindre stressad vardag genom att vara utomhus, menar Barr, 

Nettrup & Rosdahl (2011). Ljudnivån är lägre utomhus och därmed minskar stressen. Barn 

som är fysiskt aktiva utomhus menar Ellneby (2011) får bättre koncentration, mer 
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muskelkraft, större uthållighet, bättre balans och koordinationsförmåga samt starkare 

benstomme. Författaren menar även att skogen är en plats som ger bästa möjligheterna till att 

hoppa, springa och klättra vilket stärker skelettet. Även skolverket (2010) tar upp vikten av att 

värna om barns rörelseförmåga och hälsa: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och 

välbefinnande (Skolverket, 2010 s. 10). 

 

Granberg (2000) menar att utomhusmiljön skapar förutsättningar till större rörelseaktiviter. 

Markens ojämnheter resulterar i att barnen stimulerar sina rörelseförmågor. I en avhandling av 

Fägerstam (2012) tas det upp att utomhusmiljön bidrar till mer utrymme för olika 

rörelseaktiviteter. Även Szczepanski (2008) skriver i sin avhandling att utomhusmiljön är ett 

mer kroppsrelaterat lärande. 

2.4 Utomhusmatematik  

Dahl & Rundgren (2004) menar att det som pedagog är viktigt att sätta på sig sina 

”matematikglasögon” för att kunna synliggöra matematiken för sig själv innan barnen kan ta 

del utav den. Även Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) benämner att man ska sätta på 

sig sina ”matematikglasögon” för att se vardagens matematiska fenomen och företeelser. 

Matematiken förekommer både i vardagen, barnens lek och i vuxenledda aktiviteter och det 

gäller som pedagog att vara uppmärksam på matematiken som förekommer i vardagen. 

Genom att man samtalar om något föremåls uteseende såsom storlek, form och antal, menar 

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) att matematiken kommer in naturligt i förskolans vardag. 

Enligt Austli (2012) ger naturen möjlighet för barnen att stimulera sin språkliga förmåga och 

förståelse för matematiska begrepp såsom exempelvis stor, liten, kort, lång, över, bredvid. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) tar upp vikten av språkets betydelse och att 

benämna de rätta begreppen för att utveckling och lärande ska ske inom barns matematiska 

värld.  

 

En avhandling gjord av Reis (2011) förklarar att barn startar sitt matematiska resonemang vid 

tidig ålder, då de exempelvis jämför och ser skillnader och likheter. Även Granberg (2000) 

menar att små barn kan få förståelse för matematik genom att tillexempel klassificera, jämföra 

och sortera frukt eller annan dylikt. Mylesand (2007) lägger vikten vid att man ska se hela 

förskolan som en stimulerande miljö för lärande, alltså både inomhus- och utomhusmiljön. En 
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fördel med utomhusverksamhet menar Molander m.fl. (2008) är att det ger möjlighet till 

samarbete och att man får en gemensam kunskap och erfarenhet. Utomhusmiljön ger goda 

förutsättningar för hälsan och utvecklar även barnens rörelseförmåga. Författarna menar att 

detta kan bidra till att man med barngruppen kan utveckla sin sociala förmåga samt föra 

resonemang med matematiskt innehåll. Dahlgren (1997) förklarar att utomhuspedagogiken 

innefattar att man ”lär genom att göra”, liksom Dewey förespråkar med sin metod ”learning 

by doing”. Dahl & Rundgren (2004) anser att det har betydelse att barnen både enskilt och 

tillsammans med andra får lösa olika matematiska problem utifrån sin egen och gruppens 

förmåga. Reis (2011) menar att lärandesituationer bidrar till att barnen urskiljer allt fler 

aspekter av lärandeobjektet, jämfört med vad barnen tidigare har urskilt. Orsaken till att 

barnen kan urskilja i större utsträckning kan vara barnet självt, men även i samspel med andra. 

Barnet får en insyn om att lärandeobjektet kan ses från flera perspektiv och bidrar till 

reflektion.  

 

Även Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) skriver att barnens grundläggande 

matematiska förståelse sker i samspel med sig själv, med någon kompis, med en vuxen eller 

med själva föremålet. Molander m.fl. (2011) lyfter vikten av att låta barnen få göra om samma 

aktiviteter flera gånger. Detta bidrar till lärande, ökat självförtroende och barnen får uppleva 

en ”jag-kan”-känsla. Dahlgren (1997) menar att utomhuspedagogik har sin utgångspunkt i 

handling och iakttagande. Ett av de viktigaste argumenten för att lära i utomhusmiljö menar 

författaren är för att det ger möjlighet till upplevelser och lärandet blir inte perspektivlöst. 

Läroplanen för förskolan 98/10 menar att tillit till sin egen förmåga och självständigt arbete är 

något som förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar (Skolverket 2010). Doverborg & 

Pramling Samuelsson (1999) beskriver att det är betydelsefullt för barn att få positiv respons 

för att vidareutvecklas i sin matematiska förståelse och få en positiv inställning till matematik.  

2.5 Material  

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) och Mylesand (2007) menar att man inte behöver dyra 

matematiska redskap. Istället kan man använda sig av naturens tillgångar, då den är gratis. 

Braute, Nyhus & Bang (1997) tar upp att man som pedagog ska använda sin fantasi och ta 

vara på det gratis material som förekommer i samhället. Molander m.fl. (2008) beskriver 

vikten av att materialet ska locka barnen till vilja och lust att stimulera sin matematiska 

förmåga. I barns konstruktionslekar påpekar Granberg (2000) att det ingår att skapa och 

bygga kojor och konstruera med hjälp utav olika material såsom pinnar, kottar, sand, vatten 
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och blad. När man ska använda sig av konstruktion menar Løkken, Haugen & Röthle (2006) 

att snö är en gratis tillgång som man kan ta tillvara på och som även stimulerar barnens 

fantasiförmåga. Det behöver alltså inte kosta något att få en stimulerande miljö. Barr, Nettrup 

& Rosdahl (2011) tar upp vikten av att ha stimulerande material både inomhus och utomhus 

som barnen både enskilt och tillsammans med andra kan utforska. Snö och is kan vara goda 

material att använda vid stimulering av exempelvis matematik. Mylesand (2007) menar att 

barnen utomhus har tillgång till större material och att möjligheterna för att skapa, konstruera 

och bygga inte begränsar barnen. Genom bygg och konstruktion får barnen utveckla sin 

förståelse för exempelvis form och färg. Szczepanski (2008) beskriver att den pedagogiska 

verksamheten utomhus kan bidra till att ämnen och teman kan integreras såsom exempelvis 

språk, fysisk aktivitet, estetiska uttrycksformer, hållbar utveckling, kropp och hälsa. 

 

Dovergborg & Pramling Samuelsson (1999) beskriver att miljön har en betydande roll för 

barns matematiska utveckling och lärande. Förskoleverksamheter bör därför fundera på hur 

miljön ser ut och vilka redskap och aktiviteter som förekommer för att stimulera barnen 

vidare i sin utveckling. Föremål i olika storlekar kan vara en grund för att skapa ett intresse i 

barnens matematiska värld, då de genom leken och iakttagelser kan bekanta sig med olika 

matematiska begrepp och sortering.  

2.6 Förskollärarens roll  

Allt som man gör inomhus menar Ellneby (2011) att man även kan göra utomhus. Granberg 

(2000) lyfter vikten av att förflytta inomhusaktiviter till en utomhusmiljö. Det som är viktigt 

är att man som förskollärare inte utesluter pedagogiken och metodiken. Det är väsentligt att 

lärandesituationer oavsett om man befinner sig i en inne- eller utomhusmiljö, har ett 

genomtänkt syfte och mål för att stimulera barn i sin utveckling och i sitt lärande, vilket även 

Ericsson (2009) betonar. Szczepanski (2008) framhåller i sin avhandling att det skulle 

behövas mer kunskap om utomhuspedagogikens didaktik. Detta för att pedagogiken ska ske i 

större utsträckning i verksamheterna. Läroplanen för förskolan 98/10 betonar att förskollärare 

ska ha ett ansvar för att arbetet med barnen ger möjligheter till utveckling och lärande 

(Skolverket, 2010). Som pedagog måste man enligt Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) vara 

uppmärksam och att det är betydelsefullt att ta vara på varje tillfälle då man kan utmana och 

stimulera barnen i deras matematiska förmåga. De menar att lärandet sker under hela dagen. I 

läroplanen visar riktlinjerna för förskollärare att de ska utmana och stimulera barnens 

matematiska förmåga (Skolverket, 2010). Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) och Granberg 
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(2000) beskriver vikten av att en pedagog är med i barnens utforskande och har en positiv 

inställning. Detta kan bidra till lust och engagemang hos barnen. Även Molander m.fl. (2008) 

och Ericsson (2009) tar upp vikten av att pedagoger ska vara medupptäckare, vilket innebär 

att man är lyhörd för barnens tankar och frågor och utgår ifrån dem. Enligt Johansson (2004) 

behöver den vuxne finnas vid barnens sida och vara medsökande av kunskap och ta vara på 

barnens upptäckter och frågor. Ideland m.fl. (2011) poängterar att det är viktigt att i alla 

situationer, både inomhus och utomhus vara en aktiv, utmanande och medforskande pedagog. 

Persson & Wiklund (2007) betonar vikten av frågornas betydelse. Barnens och lärares frågor 

blir en tillgång då de delar med sig av sina tankar och erfarenheter och då får en vidgad syn på 

sin omvärld. Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) tar upp att det som pedagog är lika 

viktigt att ställa frågor, benämna olika matematiska begrepp, förklara och diskutera om 

föremålet som att barnen får bekanta sig och agera med det konkreta föremålet på egen hand. 

Författarna menar även att barnens intresse och pedagogers vägledning till utveckling och 

förståelse är väsentliga för att utveckla ett lärande. Berggren & Lindroth (2004) tar även upp 

att pedagoger ska sträva mot att utveckla nya kunskaper och insikter hos barnen. 

De vuxnas känslor kan enligt Austli (2012) påverka barnens uppfattningar och upplevelser. 

Pedagoger ska se omvärlden ur barnens synvinkel. Därför är det av stor vikt att vara medveten 

om att kroppsspråk, handlingar och intresse inspirerar barnen att själva utforska naturen och 

dess tillgångar. Även Drougge (2001) tar upp vikten av att som pedagog vara aktiv och att 

deras intresse, förhållningssätt och kroppsspråk smittar av sig på barnen. Granberg (2000) 

menar att pedagogers attityder och inställning till naturen påverkar barngruppen. Därför är det 

viktigt att vara lyhörd och att ha en positiv inställning då vuxna är barnens förebilder.  

Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson (2013) beskriver vikten av introduktion. 

Genom att barngruppen tycker något är spännande och intressant så blir de på automatik 

motiverade och nyfikna på det som introduceras. Även avslutningen är en väsentlig del i 

arbetet. Genom samspel med barnen och att de får sätta ord på det de har gjort, riktar läraren 

fokus på det som de vill ska synliggöras. Detta bidrar till barns meningsskapande. 

Pedagoger måste enligt Dahl & Rundgren (2004) synliggöra och utmana barnen i vardagens 

matematik. Detta menar Berggren & Lindroth (2004) kan ske genom att pedagogerna 

benämner de rätta matematiska begreppen, då barnen exempelvis sorterar. 

2.7 Att synliggöra lärandet 

Fotografier och barnens egna alster är en god förutsättning för att synliggöra barns 

lärandeprocesser. De skapar en god möjlighet för barnen att berätta för sina vårdnadshavare 
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vad som händer på bilden, vilket bidrar till att även dem blir delaktiga i arbetet i förskolans 

verksamhet. Att dela barngruppen i mindre grupper kan bidra till ett rikare tillfälle då lärare 

kan ställa mer utvecklande och ingående frågor till barnen utifrån dokumentationerna. Detta 

skapar möjlighet till reflektion och barnen får utveckla sina tankar och funderingar. Lärarna 

får genom observationer möjlighet att studera barns utveckling och lärande samt planera 

vidare i arbetet med barngruppen (Persson & Wiklund, 2007).  

  

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) betonar att dokumentation är viktig för barnens 

utveckling. Barnens tankar blir synliga och skapar utrymme för reflektion och en ökad 

förståelse för exempelvis matematiken. Barnens perspektiv på världen fångas och de får 

uttrycka sin förståelse och sina tankar på olika sätt. Dahlgren (1997) poängterar att  

lärandet utomhus bör integreras med reflektion och sammankoppling till det som sker 

inomhus, vilket bidrar till ett helhetsperspektiv och en ökad förståelse.  

Dahl & Rundgren (2004) tar upp vikten av att barn på egen hand ska dokumentera 

läroprocesser. Genom sina egna dokumentationer synliggör barnen sitt eget lärande och får då 

även dela med sig och ta del utav andras förståelse. Även läroplanen för förskolan 98/10 

menar att barn ska få möjlighet att dokumentera och dela med sig av sina upplevelser, 

erfarenheter och idéer med hjälp av bland annat ord, konkret material och bild (Skolverket, 

2010).  

Granberg (2000) tar upp vikten av att ta vara på barnens fynd som de hittar utomhus, vilket 

resulterar till en dokumentation då barnen återigen ska kunna använda föremålen och 

vidareutveckla sitt lärande. Läroplanen för förskolan 98/10 betonar vikten av arbetslagets 

ansvar gällande uppföljning och dokumentation:  

 

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera 

varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner 

(Skolverket, 2010 s.15). 
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3 METOD 
I vår studie använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Enligt Patel & Davidson (2011) är syftet 

med kvalitativa intervjuer att ta reda på intervjupersonens föreställning av något fenomen. 

Bjurwill (2001) menar att intervjumetoden är den bästa att använda sig av då man vill veta hur 

var och en tänker kring en specifik fråga. Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer, 

vilket enligt Denscombe (2009) betyder att man ställer utvalda frågor, men är inställda på att 

kunna förändra ordningsföljden. Våra frågeställningar bestod av öppna frågor eftersom vi 

ville ge intervjupersonerna möjlighet att svara med egna ord (se bilaga 1). Detta gjorde vi 

även för att vi ville att förskollärarna skulle svara utifrån sina egna erfarenheter och 

kunskaper. Vi har utgått ifrån de fyra forskningsetiska aspekterna: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). 

3.1 Undersökningsgrupp 

Patel & Davidson (2011) tar upp att valet av intervjupersoner kan bero på att de har en viss 

kompetens. Idag har förskollärare en betydande roll, då de har egna riktlinjer i läroplanen för 

förskolan som de ska ansvara för. Vi valde att intervjua sex stycken slumpmässiga 

förskollärare. Syftet med vår studie är att undersöka hur utomhusmatematik används på 

förskolor samt hur man som förskollärare synliggör denna pedagogik i verksamheten. Därför 

ansåg vi att det inte hade någon betydande roll för vilka förskolor vi valde att intervjua, men 

att de ändå var viktiga för vår undersökning.  

3.2 Genomförande 

Vi började med att söka på internet och leta upp förskolor i de närliggande kommunerna och 

valde sedan ut de sex stycken slumpmässiga. Därefter kontaktades förskollärarna via telefon 

där vi berättade om oss själva och om vår undersökning. Vi kom sedan överens om plats, 

datum och tidpunkt för våra respektive intervjuer. Vidare fick de ta del av vårt 

informationsbrev (se bilaga 2) via mejl, där de fick en upplysning om oss själva, vår bakgrund 

och syftet med intervjun. Vi påpekade att deltagandet av intervjun var frivilligt och att de när 

som helst kunde avsluta eller utesluta någon fråga. Således talade vi om att vid deras 

godkännande så skulle vi vilja ljudinspela intervjun. Slutligen innehöll brevet information om 

att de inte kunde identifieras. Patel & Davidson (2011) beskriver de forskningsetiska 

principerna och förklarar konfidentialitetskravet, vilket innebär att obehöriga inte kan komma 

åt information om respondenterna i undersökningen som gör att man kan identifiera dem.  
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Patel & Davidson (2011) beskriver vikten av att informera respondenterna om oss själva, vår 

bakgrund och vårt syfte med undersökningen i flera omgångar. Vi åkte till respektive 

förskolor där vi presenterade oss och berättade vårt syfte med vår ankomst, vilket även Patel 

och Davidson (2011) nämner som informationskrav och ingår i de etiska aspekterna. Alla 

intervjuerna genomfördes i ett grupprum på förskollärarnas arbetsplats och varade i ungefär 

10-20 minuter. Innan intervjuerna startades frågade vi om intervjupersonerna ville ta del utav 

informationsbrevet som vi tidigare hade skickat. Därefter informerade vi återigen om vår 

bakgrund och syfte med undersökningen. Sedan berättade vi att undersökningen är 

konfidentiell och att de inte kan identifieras, vilket Patel & Davidson (2011) benämner som en 

väsentlig del att berätta. De fick dessutom återigen veta att intervjun är frivillig och att de när 

som helst kunde avbryta intervjun eller utesluta någon fråga. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna får möjlighet att själva bestämma om de vill medverka i undersökningen 

(Patel & Davidson, 2011).  Alla förskollärarna godkände att vi fick ljudinspela intervjuerna. 

Slutligen frågade vi om de hade några frågor eller funderingar innan vi började intervjun.  

 

I vår undersökning använde vi oss av ljudinspelning med hjälp av diktafon och en 

videokamera som reserv. Denscombe (2009) påpekar att det finns en nackdel med 

ljudupptagning då den endast spelar in det som sägs och gör då att kroppsspråket utesluts. Vi 

berättade för respondenterna att vi inte skulle videofilma dem och riktade därför kameran i en 

annan riktning för att på så sätt endast spela in ljudet. Under intervjuerna använde vi även oss 

utav en dator samt ett anteckningsblock där vi förde ner det som sades. Patel & Davidson 

(2011) tar upp vikten av att berätta för respondenterna hur materialet kommer att bearbetas 

och att det är betydelsefullt för dem att avslutningsvis få möjlighet att tillägga tankar kring 

frågornas innehåll eller funderingar kring undersökningen. Avslutningsvis berättade vi att 

förskollärarnas intervjuer skulle sammanställas med de andras och sedan kopplas till tidigare 

forskning. Därefter berättade vi att det skulle bidra till ett resultat och analys samt en 

diskussion och i vårt examensarbete. Vi avslutade därför med att fråga respondenterna om de 

hade någon fråga eller fundering kring studien innan intervjun avslutades. Nyttjandekravet 

beskriver att information om respondenterna endast får användas i forskningssyftet (Patel & 

Davidson, 2011). Respondenterna fick i slutet av intervjuerna information om att empirin 

endast kommer att användas i vårt examensarbete och att vår examinator på högskolan kan få 

tillgång till materialet. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan presenteras vår analys och de resultat som framkommit under våra intervjuer. 

Resultaten och analysen presenteras i kategorier utifrån vad respondenterna berättade under 

intervjuerna. 

4.1 Tankar kring utomhusmatematik 

När förskollärarna hör ordet utomhusmatematik tänker majoriteten på bland annat räkning, 

likheter, skillnader och sortering. De berättar även att barnen kan jämföra och mäta pinnar och 

stenar och att prepositioner såsom över, under, på, bakom och framför kommer in. Några 

beskrev att utomhusmiljön är en god förutsättning när det gäller matematiken. 

 

Var utomhusmatte är alltså så tänker jag ju på att man kan göra massor av matte ute. 

Man kan ju matte är ju massor av saker. Matte är ju läge och det är riktning och det 

är höjd och det är storlek och det är mängd och det är.. och allt det kan man ju göra 

ute och man kan räkna på alternativa sätt (Förskola 2).  

 

Begreppet utomhusmatematik betyder för en av de intervjuade att man arbetar med matematik 

utomhus på ett genomtänkt sätt, att man har ett mål med aktiviteten. Någon annan har en 

uppfattning av att utomhusmatematik är något som barn behöver och att man i rörelse lär sig 

på ett annorlunda sätt än om man bara sitter stilla. Hjärnan fungerar bättre när man är i rörelse 

och utomhus finns det andra möjligheter och större ytor till utomhusmatematik. Vidare menar 

respondenten att utomhusmatematik i vissa fall är svår att greppa:  

 

Men om man tänker matte utomhus så blir man lite, blir jag lite såhär stoppad.. Jag 

tänker ohhh, jaha. Vad ska vi nu göra liksom så.. lite begränsad (Förskola 6).  

 

Enligt två av de intervjuade förskollärarna betyder utomhusmatematik höjd, storlek, sortering, 

form och färg. De framför att matematik förekommer mycket och ofta. En annan betonar att 

leken kan stimulera barnens matematiska förmågor utomhus: 

 

Vad det betyder för mig, det betyder väl egentligen samma sak som matte 

överhuvudtaget egentligen kan jag tycka. Att man kan göra det enkelt, använda 

leken. Det är väl vi lite experter på vi som är förskollärare, att man kan väva in det 

på ett roligt sätt (Förskola 4). 
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Analys 

Utomhusmiljön är en god plats för att utöva matematiska aktiviteter. Förskollärarnas tankar 

kring utomhusmatematik berör bland annat prepositioner och att matematik utomhus kan 

innefatta att barnen använder naturens tillgångar. Även Dewey (2004) menar att man lär sig 

genom att göra. Pinnar eller stenar kan användas för att jämföra och mäta olika längder. 

Begreppet utomhusmatematik är för de flesta förskollärare en viktig del i det pedagogiska 

arbetet. Matematiken förekommer i stor utsträckning bland annat i barnens fria lek, där barnen 

kan utveckla sin matematiska förmåga. Genom att våga prova och anta utmaningar så bör det 

bidra till att inga begränsningar uppkommer och att förskollärare använder matematik 

utomhus på ett stimulerande sätt. 

4.2 Utomhusmatematik utifrån styrdokumenten 

Två stycken förskollärare konstaterar att de inte arbetar med något specifikt mål från 

styrdokumenten, utan att de försöker arbeta med alla målen samtidigt. En av dem har en syn 

på att allt man kan göra inomhus kan man även göra utomhus och att det bara gäller att tänka 

om, tänka på ett annat sätt. Den andra förskolläraren påpekar att språket kommer in i 

matematiken. Ytterligare en respondent förklarar att de tidigare i sitt arbete tillsammans med 

barngruppen utvecklat barns matematiska förmåga genom bland annat samarbete, vilket 

betonas i styrdokumentens riktlinjer. En förskollärare framställde att man får in läroplanens 

matematiska mål bland annat genom längd, volym, att jämföra och sortera. Någon annan 

beskrev att barnen brukar få uppdrag då de arbetar med fler- och färre begreppet. Barnen får 

då se mönster, samband och de får känna igen och koppla antalet till siffror.  

 

Vi ställde en följdfråga där vi ville få svar på hur de dokumenterar och synliggör arbetet med 

utomhusmatematiken. Till svar fick vi att dokumentation sker genom att de fotograferar och 

filmar. Dokumentation med hjälp av diktafon förkommer också, men inte i lika stor 

utsträckning.  

En av förskollorna beskrev att deras gård just nu håller på att byggas om och att de vid ny 

planläggning tänker på hur de ska få in matematiken på gården så att den fungerar även 

utomhus. Ytterligare en beskriver att de inte har någon miljö utomhus på gården som specifikt 

har med matematik att göra. Men de arbetar däremot mycket i smågrupper utomhus där 

barnen bland annat får gå ut på sifferjakt med hjälp av konkreta bilder där de får utföra det 

som bilden visar.  
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Vår nästa följdfråga ställde vi till tre av intervjupersonerna där vi ville veta till vilken 

utsträckning det förekommer planerade utomhusaktiviteter med matematik som utgångspunkt. 

Gemensamt var att det inte förekommer så mycket, dock menar en av dem att de försöker få 

in planerade matematikaktiviteter även utomhus och lite i den fria leken. Ytterligare en av de 

andra förskollärarna berättar att de brukar gå till en närliggande liten dunge en gång i veckan. 

Någon annan förklarar att de går iväg från gården en gång i veckan då de har planerad 

aktivitet, som ofta har ett matematiskt innehåll.  

En av verksamheterna synliggör sitt arbete med utomhusmatematiken genom pedagogisk 

dokumentation: 

 

Vi har ju pedagogisk dokumentation. Och just utomhus har vi en speciell liten här 

utanför som föräldrarna kan gå och titta på och även barnen och även vi där vi sätter 

upp specifikt det vi gör ute då. En speciell dokumentationstavla kan man väl nästan 

säga. Där är både fack som vi kan lägga saker och en liten innelåst, så vi kan låsa in 

så inte folk kan ta (Förskola 1).  

  

En av förskolorna beskriver att de plockar hem material från skogen som de lägger i sitt 

glasskåp eller som barnen får ta med sig hem. En annan berättar att deras tematiska arbete 

med bland annat matematik dokumenteras genom att de tar bilder som de sätter upp på en 

vägg och i en verksamhetspärm. Vi får veta att en förskola dokumenterar med kamera när 

barnen utövar matematiska aktiviteter. I en följdfråga som ställdes ville vi veta hur barnen och 

anhöriga blir delaktiga i dokumentationen. Respondenten berättade att de använder sig 

mycket av Powerpoint där de i vissa fall skriver vad barnen har gjort och fångar barnens 

kommentarer och reaktioner. De har även en dokumentationsvägg på avdelningen där bilder 

sätts upp som de genomfört både inomhus och utomhus och som då synliggörs både för 

barnen, vårdnadshavarna och även för dem själva. Detta bidrar till att förskollärarna kan gå 

tillbaka och utvärdera och analysera vad som hänt och hur de ska arbeta vidare. En av 

verksamheterna beskriver att de skulle vilja ha mer dokumentation utomhus där lärandet sker, 

de menar att kopplingen annars kan bli för lång för barnen. Men på grund av väder och vind 

och att förskolan har besökare som förstör, så bidrar det till att de väljer att sätta upp 

dokumentationerna inomhus i större utsträckning 

 

Analys 

Ett flertal av läroplanens mål integreras i verksamheterna samtidigt såsom språk, samarbete 

och matematik. På förskolorna förekommer det inte planerade matematiska 
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utomhusaktiviteter i stor utsträckning, men matematik är något som förskollärarna försöker att 

få med i den pedagogiska verksamheten minst en gång i veckan. Förskolornas utegårdar har 

olika matematiskt innehåll och vid ny planläggning av gården kan det vara positivt att tänka 

på hur man kan få in matematiken. Pedagogisk dokumentation kan ske både inomhus och 

utomhus. I en utomhusmiljö gäller det att finna lösningar för hur dokumentationerna får förbli 

orörda för utomstående så att inget förstörs. Inomhus har de flesta förskolor en 

dokumentationsvägg som leder till att många kan ta del av och bli involverade i det 

pedagogiska arbetet. 

4.3 Matematiska utmaningar 

Gemensamt för alla parter var att de stimulerar barnen i sin matematiska förmåga både enskilt 

och i grupp. En beskriver att de arbetar utifrån homogena grupper utifrån vad barnen behöver 

utmanas i. I en del fall kan det vara bra att dela gruppen menar vår andra respondent: 

 

Vi gör ju både och faktiskt. Alltså det som kanske är lätt för en del är en utmaning 

för andra om man gör det i grupp. Och så kanske man får utmana, dela gruppen för 

att vissa behöver ha lättare utmaningar och vissa behöver ha svårare utmaningar och 

dem som är väldigt duktiga dem tar för sig och så får inte de andra, även om dem 

kan eller om dem inte får utmaningar för de hinner aldrig tänka efter (Intervjuperson 

2). 

 

Om man vill veta vad var och en tänker så får man arbeta lite mer enskilt, menar ytterligare en 

av förskollärarna. Någon annan förklarar att de försöker uppmuntra barnen att se matematiken 

i vardagen och i naturen, såsom färger och former. De berättar dock inte för barnen att det är 

utematematik de arbetar med, men att man kanske borde göra det så att barnen lär sig nya ord 

och begrepp. En verksamhet berättar också att matematik förekommer rätt så mycket under en 

dag på förskolan. Matematiken finns i vardagen då man pratar om bland annat mat, mängd, 

måttenheter och antal. Vi ställde en följdfråga där vi ville ta reda på hur de synliggör 

dokumentationen i verksamheten. Till svar fick vi att de använder sig av olika 

dokumentationsformer såsom kamera och den s.k. bildspels-tvn. De antecknar barnens 

kommentarer för att de ska kunna gå tillbaka och reflektera över vad de har gjort. En av 

förskollärarna menar att det som förskollärare är betydelsefullt att vara utmanande och lyhörd 

för barnens intresse samt att locka och inspirera barnen till rörelse med matematik som 

innehåll. 
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Analys 

Barnen stimulerar sin matematiska förmåga på olika sätt. Indelningar av grupper sker 

beroende på vad och vem som behöver matematisk stimulans. För förskollärarna är det 

väsentligt att vara lyhörd, utmanande och att uppmuntra barnen i sin förståelse, såväl inomhus 

som utomhus. Dewey (2004) menar att lärarens roll är att uppmärksamma och stimulera 

barnen till olika problemlösningar. 

4.4 Vädret och årstidernas påverkan för utomhusvistelsen 

Överlag menar förskollärarna att vädret och årstiderna inte har någon påverkan för deras 

utomhusvistelse. Många är ute oavsett väder men de påpekar att om det är riktigt kallt ute, 

haglar eller om det regnar riktigt mycket så stannar de inomhus: 

 

Vi är ute. För det första är vi ute varje dag oavsett väder. Det är inte mycket som 

stoppar oss det ska va om det går liksom med dom här små, kallare än 10 minus 

(Förskola 3). 

 

Egentligen inte så stor påverkan för att vi är ute varje dag oavsett väder. Ja det kan 

vara typ två gånger per termin kanske. Jag vet förra det var så fruktansvärt kallt om 

det var typ femton minus någon gång och då gick vi faktiskt inte ut. För det var så 

kallt och jag vet en dag så blåste det och haglade och regnade och då gick vi faktiskt 

inte heller ut men det är dom, dom två (Förskola 6).  

 

Dock skiljer det sig mellan förskolorna till vilken utsträckning de vistas utomhus per dag. En 

av förskollärarna ger uttryck för att en del årstider är bättre än andra: 

 

Det är ju roligare och lättare på sommaren. Denna årstid är ju sämst som är just nu, 

hehe (Förskola 1). 

 

Två av förskollärarna har en syn på att deras attityder och inställningar påverkar barngruppen. 

Den tredje för ett resonemang kring att deras förhållningssätt spelar roll, de behöver framföra 

att man ska vara utomhus oavsett vädret, det gäller bara att ha rätt kläder på sig. Vidare menar 

respondenten att de vid ett tidigare tillfälle lät barnen få en valmöjlighet om de ville vara 

inomhus eller utomhus. Men detta resulterade i att det var samma barn som valde att stanna 

inomhus, vilket gjorde att förskollärarna ändrade arbetsätt och bestämde tillslut att barnen 

skulle gå ut på gården.   

En av förskollärarna poängterar vikten av deras betydande roll utomhus med barnen: 
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Och ser dom då att vi liksom tycker detta är roligt att vi aktiverar dom och vi 

utmanar dom och inspirerar dem typ.. Det här kan vi göra, det här kan vi göra så 

tycker ju dem också det är roligt och gå ut (Förskola 6). 

 

Analys 

Det är endast ett fåtal faktorer som bidrar till att verksamheterna låter barnen stanna inomhus. 

Alla är överens om att deras inställningar och attityder till vädret påverkar barnen. Genom att 

vara en medupptäckande och utmanande förskollärare så får barnen en positiv inställning till 

utomhusmiljön.  

4.5 Naturens tillgångar i barnens matematiska utveckling 

Två av förskolorna har tillgång till en skogsmiljö där en av dem påpekar att de arbetar mycket 

i naturmaterial. Det finns mycket gratis material utomhus. Den andra berättar att vägen till 

skogen har matematiska möjligheter då det händer att de utforskar och samtalar om 

vägmärkens färger och former. Vi får även berättat för oss att förskollärarna deltar aktivt i 

barnens utforskande och benämner materialen med olika matematiska begrepp, vilket leder 

till att barnen då blir intresserade och inspirerande och att förskollärarna utmanar dem vidare. 

Pinnar och annat naturmaterial som barnen samlat på sig under utevistelsen i skogen tas 

ibland med hem till förskolan där de arbetar vidare med materialen.  

 

Analys 

Skogen och utomhusmiljön bidrar med mycket gratis material med matematiska möjligheter. 

Matematik finns överallt och som förskollärare skapar man inspiration och intresse genom att 

berätta de rätta matematiska begreppen för barnen.  

 

4.6 För- och nackdelar med utomhusmatematik 

De positiva effekterna med utomhusmatematik betonar en av förskollärarna är att barn är 

med, med hela sin kropp:  

 

Barnen blir ju mer.. Vad ska man säg att de blir ju mer inne i aktiviteten på nått vis.. 

förstår ni hur jag menar? Mer med alltså de använder hela kroppen, de använder 

många sinnen när man är ute och dem blir mer med i själva..ja.. mer med, med hela 

sig (Förskola 1).  
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Överlag ges det positiva kommentarer om utomhusmatematik. Förskollärarna poängterar att 

det man kan göra inomhus kan man även göra utomhus: 

 

Vi hade djur samtidigt som vi hade matte så då fick vi in liksom olika djur. Vi hade 

kaniner och vi hade.. Vi jobbade med material som heter Vännerna i Kungaskogen 

och då försökte vi lägga det på, eftersom vi hade mattetema så försökte vi lägga det 

på mattenivå och då hade vi ju väldigt många olika sådana bitar där vi försökte få in 

matten i naturkunskapen så det blev en kombo. Och det gjorde vi både inomhus och 

utomhus ju (Förskola 5).  

Förskollärarna menar att det finns hur mycket positivt som helst att välja på ute och att det 

gäller att fånga barnens intresse. En av dem beskriver vikten av ett konkret arbetssätt och har 

en syn på att barnen tycker det är spännande att vara utomhus. Därefter beskriver de att de en 

gång genomförde en matematisk tipsrunda där barnen på egen hand eller tillsammans med 

andra fick räkna och på något sätt förmedla hur många föremål det var vid varje station.    

 

Inga av förskollärarna såg några negativa effekter angående utomhusmatematik. En anser att 

allt man kan göra inne kan man även göra ute och att utomhusaktiviteter borde framföras mer. 

En annan menar att allt som sker utomhus i verksamheten är en god förutsättning eftersom det 

där förekommer större ytor. En önskan förskolläraren har är att gården ska bli mer matematisk 

och att de har många tankar kring hur de vill att gården ska se ut. De vill bland annat ha 

övergångställen och vägmärken så att barnen utvecklar sin förståelse för form och färg. Dock 

menar respondenten att de blir stoppade på grund av ekonomiska skäl: 

  

 

Nej, inte mer än om att vår önskan är ju att vår gård ska bli matematisk och att det 

här var en liten väckarklocka för oss att.. vi har nog inte riktigt satsat på just 

utomhusmatematiken i vår.. vi skulle kunna jobbat mycket mer med det i 

barngruppen än vad vi gör idag och vad vi har gjort och alla tillsammans, alla 

avdelningarna här (Förskola 6). 

 

Analys 

Utomhusmatematik är för många en positiv arbetsform där hela kroppen används för att 

stimulera sin matematiska förmåga. Allt man kan göra inomhus går även att göra i en 

utomhusmiljö och det finns en tro på att det utomhus blir mer spännande. Utomhusmiljön 

bidrar även till större ytor att röra sig på. På grund av otillräckligt med pengar så är en 

förskola inte så matematisk som de önskar att den borde vara.  
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5 DISKUSSION 
Här kommer vi att diskutera vår metod och resultatdel. I metoddiskussion diskuteras vårt val 

av förberedelser och genomförande. I resultatdiskussionen sätts våra egna tankar och 

funderingar i relation till vår forskningsbakgrund. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår kvalitativa undersökning. 

Intervjumetoden är den bästa metoden för att få fram enskilda personers åsikter om en 

specifik fråga (Bjurwill, 2001). Intervjuerna bestod av sex stycken förskollärare eftersom de i 

dagens samhälle har en betydande roll i förskolans läroplan. En utav förskolorna valde själva 

att bidra med två stycken förskollärare på intervjun och föreslog på egen hand att vi kunde slå 

ihop deras svar till en respondent, vilket vi tog tillvara på. Patel & Davidson (2011) menar att 

valet av undersökningsgrupp kan bero på att de innehar en viss kompetens.  

Våra sex slumpmässigt utvalda förskolor hade vi inga förskunskaper om, men eftersom vårt 

syfte med studien var att undersöka hur utomhusmatematik används och synliggörs i 

verksamheterna så anser vi att valet av förskolor inte hade en betydande roll.   

 

Vi var noga med att berätta om oss själva, vår bakgrund och vårt syfte med vår undersökning. 

Detta gjorde vi både i telefon då vi tog kontakt med förskollärarna, via mejlet blev det även 

ett förtydligande av information om detta, samt på förskolorna innan respektive intervju 

startades. Informationen tilldelades vid flera omgångar på grund av att vi ville att 

förskollärarna skulle få ta del av och få en förförståelse innan intervjun startades. Vi berättade 

även att undersökningen var konfidentiell och att de därmed inte kunde identifieras. Detta 

anser vi skapar en trygghet för förskollärarna och bidrar till att de ger ärliga svar. En god 

atmosfär och en ömsesidig tillit mellan parterna menar Denscombe (2009) är väsentligt i en 

intervju.  

 

Vi använde oss av öppna frågor vilket bidrog till att förskollärarna kunde svara med egna ord 

och utifrån sina egna kunskaper. Svarsutrymmena var inte begränsade och därför fick varje 

förskollärare möjlighet att svara på varje fråga utifrån sin egen erfarenhetsvärld. Vi ställde 

även ett par följdfrågor på grund av att stödja samtalet och eftersom vi ville ha mer 

utvecklande svar utifrån våra frågeställningar. Vi valde att föra anteckningar och att 

ljudinspela varje intervju. Vi var noga med att fråga om lov angående ljudinspelning av 

intervjuerna, vilket även Patel & Davidson (2011) benämner som en väsentlig del. En effektiv 
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metod var att vi använde oss av ljudinspelning med hjälp av en diktafon. Detta skapade en 

förutsättning för att vi kunde gå tillbaka och lyssna på de inspelade intervjuerna och därmed 

undersöka så att vi inte uteslutit att anteckna något som förskollärarna nämnde. 

Ljudinspelningen bidrog till en god kommunikation mellan oss och förskollärarna, eftersom 

vi anser att kroppsspråk och ögonkontakt har en betydande roll i intervjuerna. Detta menar 

även Patel & Davidson (2011) är av vikt, då de beskriver att man inte enbart talar i ord utan 

att man även använder sitt kroppspråk för att formulera sig och att det kan ge uttryck i 

intervjupersonernas svar. 

5.2 Bearbetningsfas 

Patel & Davidson (2011) benämner vikten av att föra anteckningar direkt efter en intervju. Vi 

skrev efter varje intervju ordagrant ner allt som sades under intervjuerna med hjälp av våra 

anteckningar och ljudinspelningar. För att underlätta och få en bättre överblick så skrev vi 

sedan ut alla intervjuerna och markerade det som var gemensamt för alla. Därefter plockades 

”guldkornen” ut som vi behövde till vår resultatdel och delades sedan upp i olika kategorier. 

Anledningen till att vi endast valde att skriva ner vissa delar av resultatet, var på grund av att 

all information inte har samma relevans för våra forskningsfrågor. Slutligen kunde vi urskilja 

sex kategorier som tillsammans besvarade våra frågeställningar.  

 

5.3 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur utomhusmatematik används på förskolor samt 

hur man som förskollärare synliggör denna pedagogik i verksamheten. Med detta som 

underlag kommer vi här nedan att föra en diskussion kring resultatet i relation till vårt syfte 

och vår forskningsbakgrund.  

 

5.3.1 Tankar kring utomhusmatematik 

Tidigare berättade vi vår definition av utomhusmatematik. Vår uppfattning är att 

utomhusmatematik skapar tillfällen då hela kroppen används, alla sinnen involveras och 

naturens material är artefakter för lärandet. Genom att alla sinnen involveras i barnens 

undersökande menar Drougge (2001) att det utomhus skapas en helhet och att kunskaper och 

erfarenheter förstärks. Barn stimulerar sin matematiska förmåga med hela sin kropp och med 

alla sina sinnen (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011). Vår synpunkt är att utomhusmiljön skapar 

en varierad miljö och bidrar till ett lustfyllt utforskande. Vi anser även att allt som går att göra 
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inomhus, även går att göra utomhus, vilket även Ellneby (2001) betonar. Denna åsikt kan vi 

även finna i vårt resultat och att det utomhus endast gäller att tänka om och att tänka på ett 

annat sätt.  

 

Molander m.fl. (2008) och Fägerstam (2012) menar att utomhuspedagogik innebär att man är 

i en utomhusmiljö och att upplevelserna där kan leda barnen till insikt och förståelse. Även 

Dewey (2004) förespråkar detta, då han anser att man inte ska skilja skolan från samhället. 

Istället för att endast läsa en bok kan man gå ut i verkligheten, där sinnena är väsentliga och 

där en kombination av olika ämnen som tillexempel naturvetenskap och matematik kan 

sammankopplas.  

 

Utomhusmiljön menar några av förskollärarna är en god förutsättning när det gäller inlärning 

av matematik. Det betonas att matematik förekommer i stor utsträckning och att deras tankar 

kring utomhusmatematik berör bland annat prepositioner, räkning, storlekar, likheter, former, 

färger, skillnader och sortering. Reis (2011) menar att barn redan i tidig ålder kan stimuleras i 

sin matematiska utveckling genom att de exempelvis sorterar och ser likheter och skillnader. 

Vi ser barnen som aktiva och kompetenta individer, oavsett ålder. Därför bör man redan i 

tidig ålder stimulera och utmana barnen i sin matematiska förmåga.  

 

Det framgår i resultatet att utomhusmatematik för en del innebär att man har ett mål med 

aktiviteten och att man arbetar med matematik utomhus på ett genomtänkt sätt. Detta synsätt 

menar även Ericsson (2009) är väsentligt, oavsett om man befinner sig i en inne- eller 

utomhusmiljö för att vidareutveckla barnen i sin förståelse. Detta stämmer även överens med 

vår uppfattning om utomhusmatematik. Vi anser det väsentligt att genomföra pedagogiken 

utomhus och att man har ett genomtänkt mål och syfte med sitt pedagogiska arbete. Granberg 

(2000) framhäver att inomhusaktiviteter ska förflyttas till en utomhusmiljö och att 

förskollärare ska bedriva sin verksamhet så att pedagogiken och metodiken framhävs även 

utomhus.  

 

Utomhusmiljön ger förutsättningar till större ytor och bidrar till rörelser i stor utsträckning.  

Molander m.fl. (2008) förklarar att utomhusvistelsen ger positiva möjligheter för barn att röra 

sig och bidrar till en god hälsa. Rörelse menar en av de tillfrågade förskollärarna gör att 

hjärnan fungerar bättre och att man då stimuleras på ett annat sätt. När hela kroppen är i 

rörelse och när alla sinnen används så blir kunskaperna konkreta. Författarna menar att 
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förståelsen för matematiken utvecklas genom stimulans av hela kroppen, därför är 

utomhusmiljön en god plats då man kan lära in matematiska begrepp praktiskt och med hela 

kroppen. Vår egen erfarenhet säger att kunskaper blir påtagliga när hela kroppen och alla 

sinnen involveras. Vi menar att man får en större förståelse för lärandeobjektet när man är i 

rörelse och får undersöka med hela sin kropp.  

Ur svaren ovan går det att avläsa att leken kan användas för att stimulera barnens matematiska 

förmåga. Leken bidrar till ett roligt och stimulerande arbettsätt. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (1999) menar att matematiken finns i förskolans vardag, både i barnens fria lek 

och i aktiviteter som förskollärarna leder. Författarna uttrycker att ”matematikglasögonen” 

ska vara på under hela dagen. Därför anser vi, liksom författarna, att man som förskollärare 

behöver vara lyhörd och uppmärksam för de tillfällen då matematiken kan synliggöras och 

stimulera barnen.   

 

Av den information som förskollärarna har givit oss framgår det att de arbetar med flera utav 

läroplanens mål samtidigt. Matematikens strävansmål i läroplanen infinner sig i 

verksamheterna då de arbetar med exempelvis längd, volym och när barnen får jämföra och 

sortera. I styrdokumentens riktlinjer betonas att barn ska stimulera sin samarbetsförmåga, 

vilket en av förskollärarna framhäver i intervjusvaren. Det betonas att samarbete och 

matematik kan integreras med varandra. Molander m.fl. (2008) belyser att utomhusmiljön ger 

positiva möjligheter till att stimulera sin samarbetsförmåga och att man då tillsammans med 

andra kan få en erfarenhet och kunskap om matematik. Personligen anser vi att förskolans 

vardag ska innefatta både samarbete och enskilt arbete när det gäller matematiken. Vår åsikt 

är att barn ska dela med sig av sina erfarenheter och att de då blir en tillgång i verksamheten, 

då man med sina kunskaper kan hjälpa varandra och bidra till utveckling och lärande. Vi 

menar att man inte enbart ska låta barn utforska på egen hand, utan att man även låter barn 

lära av varandra då man delar med sig av sina tankar och erfarenheter och får andras 

perspektiv på lärandet. Likaså menar Dahl & Rundgren (2004) att det är av vikt att barn får 

möjlighet att lösa olika matematiska problem både enskilt och i grupp. Detta eftersträvar även 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) då de förespråkar att de grundläggande 

förståelserna för matematik sker individuellt, med någon vuxen eller med en kompis.  

Planerade matematikaktiviteter utomhus förekommer inte så ofta, men det betonas att 

förskollärarna ändå försöker att tänka matematiskt och att utmana barnen både i deras fria lek 

och i planerade situationer. Enligt Egidius (2009) menar Dewey att oengagerade pedagoger 

som inte är motiverade kan leda till att aktiviteterna i verksamheten inte blir lika pedagogiska. 
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Även vi instämmer med Deweys tanke om hur viktig en förskollärares roll är i verksamheten 

för att stimulera barnen.  

 

En annan aspekt som uppkom under våra intervjuer var att språket och matematiken hör ihop 

vilket även Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) menar. Författarna tar upp att språket 

har en betydande roll och att det som förskollärare är väsentligt att benämna de rätta 

matematiska begreppen. Austli (2012) betonar att naturen ger goda förutsättningar för att 

utveckla det matematiska språket och dess betydelse. Vi anser att utomhusmiljön har många 

goda möjligheter att utmana och stimulera barnen i sin matematiska förmåga och att man som 

förskollärare därför ska ta tillvara på miljön som finns utanför förskolans väggar. Ellneby 

(2011) beskriver att skogen ger bästa möjligheterna till att hoppa, springa och klättra vilket 

bidrar till att skelettet förstärks. Även Granberg (2000) lyfter vikten av att vara utomhus, då 

markens ojämnheter gör att barnen får möjligheter till större rörelser. Vår motivering till att 

barn ska utöva matematiska övningar utomhus är dels på grund av hälsoskäl.  

 

5.3.2 Att synliggöra utomhusmatematiken 

Pedagogisk dokumentation förekommer ute i verksamheterna. Dock är arbettsättet för detta 

varierande. Det framkommer att olika tekniker används så som kamera, bildspels tv, 

videokamera, diktafon, Powerpoint och verksamhetspärm . Vi finner det intressant att en av 

verksamheterna har en specifik plats för dokumentation utomhus, där de låser in och bevarar 

allt det som de hittat och arbetat med i utomhusmiljön. En annan berättar att de skulle vilja ha 

mer dokumentation utomhus och då synliggöra lärandet för barnen på den plats där de har 

arbetet med utomhusmatematik. Men på grund av att förskolan på kvällar och helger får 

besökare som förstör, så har de valt att endast dokumentera inomhus eftersom de påpekar att 

det i längden blir tröttsamt att ta in och ut dokumentationerna. Vi anser att man inte behöver 

hindra sitt arbete med barngruppen på grund av andra. En lösning kan vara det som vi beskrev 

ovan och som en av de andra förskolorna berättade om, då de utomhus har en plats för 

dokumentation som går att låsa och då leder till att risken minskas för att något förstörs. 

Granberg (2000) menar att det är väsentligt att ta vara på fynd som barnen hittar utomhus. 

Detta bidar då till en dokumentation och resulterar i att barnen återigen kan använda sig av 

sina fynd och vidareutveckla sitt lärande. 
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För att synliggöra barns lärandeprocesser är fotografier och barnens alster en god 

förutsättning (Persson & Wiklund (2007). Ett flertal berättar att de tar foton på barnen i 

förskolans vardag som de sedan sätter upp på en dokumentationsvägg. Detta bidrar till att 

även anhöriga får möjlighet att ta del av vad som sker under en dag på förskolan. I vår studies 

resultat framgår det att förskollärare använder dokumentation för att barnen ska få synliggöra 

sitt eget lärande, för att anhöriga ska bli involverade i arbetet, samt att förskollärarna själva 

ska kunna utvärdera, analysera och planera för att utmana barnen vidare i sin förståelse. 

Dokumentation är enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) ett sätt som bidrar till att 

barns tankar blir synliga och skapar rum för reflektion och en stegrad förståelse för 

matematik. Dokumentationen bidrar även till att barnens perspektiv på världen synliggörs och 

ökar möjligheterna till att uttrycka sina tankar och sin förståelse på olika sätt. Vi eftersträvar 

ett pedagogiskt arbetssätt där dokumentation är en stor del av arbetet med barngruppen, såväl 

för utomhusmatematiken som för andra ämnen. Dokumentationen ger enligt oss möjlighet för 

barnen att sätta ord på sitt eget lärande, vilket bidrar till att förskollärare får barnens egen syn 

på sin förståelse för utomhusmatematiken. De kan därmed utmana barnen vidare där de 

befinner sig i sin utveckling och i sitt lärande.  

5.3.3 Utmaning och stimulans i barnens matematiska utveckling 

En gemensam faktor som framgår i resultatet är att barnens matematiska förmåga stimuleras 

både enskilt och i grupp, vilket även Dahl & Rundgren (2004) framhäver. Författarna 

beskriver att det har en betydelse att barnen får möjlighet att arbeta både enskilt och 

tillsammans med andra då de löser matematiska problem utifrån sin egen och gruppens 

förmåga. Detta stämmer överens med vår syn på hur man utmanar barnen i sin matematiska 

förmåga. Vi anser att enskilt arbete bidrar till att barnen får möjlighet att på egen hand 

utforska matematikens värld och då konstruera upp en egen uppfattning om något fenomen. 

Genom att uppleva och utforska tillsammans med andra så får barnen syn på både sitt eget 

och andras perspektiv, vilket bidrar till ett mångsidigt lärande och att samarbetsförmågan 

förstärks. Molander m.fl. (2008) betonar att utomhusverksamhet ger en god möjlighet till att 

utveckla barns rörelseförmåga och hälsa. De menar även att man tillsammans med andra kan 

föra matematiska resonemang och då utveckla sin sociala förmåga. Vi instämmer i det faktum 

att det kan vara bra att dela barngruppen vid vissa tillfällen då en av förskollärarna betonar att 

barn behöver utmanas i olika grader.  
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Matematiken finns överallt och förekommer vid många tillfällen under en dag i verksamheten. 

Svaren ovan visar på att uppmuntring har en positiv effekt för att synliggöra matematiken för 

barnen, både inomhus och utomhus. För att barn ska utvecklas i sin matematiska förmåga och 

för att de ska ha en positiv inställning till matematik, så är det av vikt att de får positiv respons 

på vad de gör, poängterar Doverborg & Pramling Samuelsson (1999).  På liknande sätt menar 

vi att positiv respons är viktigt för att barn ska få ett ökat självförtroende. Vi anser att genom 

att låta barn få möjlighet att utforska och undersöka samma fenomen vid flera tillfällen, bidrar 

det till att de vågar utforska mer och då få en positiv inställning till matematik. En fråga som 

uppkom var dock om man som förskollärare ska benämna för barnen att det är just matematik 

man arbetar med. Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) menar att den matematiska 

världen blir synlig för barnen då en vuxen benämner och sätter ord på matematiken. 

Personligen anser vi att man redan i tidig ålder ska benämna de rätta matematiska orden och 

då framhäva för barnen att det är matematik vi arbetar med. Genom att barnen tidigt får arbeta 

med matematik på ett roligt och stimulerande sätt och att de får veta vad matematik innebär, 

så har de chans att redan från förskolan få med sig en positiv inställning till matematik.  

5.3.4 Vädret och årstidernas påverkan för utomhusvistelsen 

Gemensamt för alla förskollärare var att vädret och årstiderna inte har någon betydelse för om 

de är utomhus. Dock påpekas det att det finns några faktorer som avgör om de stannar 

inomhus. De menar att hagel, rikligt med kyla och regn kan bidra till att utomhusvistelen 

upphör.  

 

Det framgår av resultatet att förskollärarnas förhållningssätt, attityder och inställningar till 

vädret kan påverka barngruppen. Vikten av förskollärarnas inställning och förhållningssätt 

betonas och att det smittar av sig på barnen. Enligt Løkken, Haugen & Röthle (2006) är 

pedagoger barnens förebilder och måste därför ha ett förhållningssätt som visar att det är 

spännande och roligt att vara i en utomhusmiljö. Vårt synsätt avviker inte från vad författarna 

menar. Förskollärarna har en viktig roll då de är barnens förebilder och bör tänka på hur man 

förhåller och utrycker sig om väderlekarna. Förskollärarnas egna tankar och åsikter anser vi 

inte får påverka barnen och deras utomhusvistelse. Barnen ska redan i förskolan få en positiv 

inställning till alla årstider och deras matematiska möjligheter med hjälp av naturens 

tillgångar.  

 

Det poängteras att kläderna har en viktig roll. Har man rätt kläder på sig så kan inte 
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utomhusvistelsen hindras, vilket även Austli (2012) betonar som en viktig faktor då man 

måste ha kläder efter rådande förhållande. Granberg (2000) lägger vikten vid att man ska vara 

klädd så att rörelseförmågan kan stimuleras. Vår åsikt är att oavsett väder så kan förskolor 

bedriva sin pedagogiska verksamhet utomhus och använda väderlekarna som en tillgång i det 

pedagogiska arbetet. Vår uppfattning är att matematik kan stimuleras oavsett väder och årstid. 

Løkken, Haugen & Röthle (2006) beskriver att utomhusmiljön varierar naturligt under årets 

gång och skapar tillfällen för många utmaningar. Vi finner det dock intressant att det framkom 

att en del årstider är bättre än andra. Det sades att sommaren är roligare och lättare och att 

hösten är sämst.  

5.3.5 Naturens tillgångar i barnens matematiska utveckling 

Utomhusmiljön ger tillgång till mycket gratis material som kan stimulera barnens 

matematiska förmåga. Braute, Nyhus & Bang (1997) menar att pedagoger ska se det gratis 

material som förekommer i samhället som en tillgång. En av våra tillfrågade förskollärare 

beskriver att de arbetar mycket i naturmaterial. Pinnar och annat material som kommer från en 

utomhusmiljö tas ibland med hem och arbetas vidare med på förskolan. Det ges uttryck för att 

skogen och vägen dit och hem innefattar matematiska möjligheter. Vi anser att hela dagen på 

förskolan, det vill säga även vid promenader med barngruppen, kan innehålla matematik och 

att det därför som förskollärare är avsevärt att vara lyhörd och en medupptäckare tillsammans 

med barnen. Det framhävs att förskollärarna är med i barnens utforskande och då benämner 

de olika materialen med matematiska begrepp. Detta ser vi, precis som förskollärarna 

uttrycker, som en förklaring till att barnen blir intresserade och inspirerande och då kan 

utmanas vidare. Johansson (2004) poängterar att en vuxen ska vara medupptäckare av 

kunskap och vara lyhörd för barnens frågor och upptäckter.  

5.3.6 För- och nackdelar med utomhusmatematik 

En genomgående faktor är att utomhusmatematiken är mycket positiv och att det finns mycket 

matematik utomhus man kan använda sig av. Likaså upplever förskollärarna att allt man kan 

göra inomhus kan man även göra utomhus. Detta stämmer överens med vår uppfattning av 

utomhusmatematik, då det endast gäller att ta ut sin pedagogiska verksamhet. Vi förespråkar 

även ett arbetsätt då man utforskar objektet där det befinner sig. Vill man utforska en svamp, 

så anser vi att förståelsen blir tydligare om man går ut i naturen och använder sig av sina 

sinnen. Även Dewey förespråkar metoden ”learning by doing”, då han menar att man inte 

bara kan läsa sig till kunskap. Verklig kunskap uppstår när man kombinerar handling med 

teori (Egidius, 2009). Det framförs att en positiv effekt med utomhusmatematiken är att det 
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bidrar till ett konkret arbetssätt och att man använder många sinnen och hela sin kropp. Även 

Berggren & Lindroth (2004) beskriver att man genom stimulering av sina sinnen utvecklar en 

bättre förståelse.  

 

En annan positiv effekt som framkommer är att utomhusmatematiken kan vävas in med flera 

ämnen, såsom exempelvis naturvetenskap. Vi anser att matematik förekommer i stor 

utsträckning och att det därför är enkelt att integrera utomhusmatematiken i andra ämnen. En 

effekt som genomsyrar alla förskollärarnas svar är att de inte uppfattar utomhusmatematiken 

som något negativt. En förskollärare anser att utomhusmatematiken borde bedrivas i större 

utsträckning. Utomhusmiljön är en god plats för matematiken då det förekommer större ytor. 

Dock påpekar en av förskollärarna att deras gård inte är matematiskt utformad. De har 

däremot många tankar kring hur de vill att gården ska se ut, men på grund av ekonomiska skäl 

så blir de stoppade. Dock menar Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) att förskolgården inte 

behöver vara rustad med dyra matematiska redskap, utan att man istället kan använda sig av 

naturens material som är gratis. Det framkom i vårt möte med den sistnämna förskolläraren att 

vår intervju blev en väckarklocka för förskolan, eftersom de inte har lagt fokus på 

utomhusmatematiken. Braute, Nyhus & Bang (1997) menar att det som kan hindra 

aktiviteterna i verksamheterna är fantasin. Även vi menar att det som förskollärare är viktigt 

att ha ett fantasifullt synsätt och att tillsammans med barnen finna de matematiska 

möjligheterna i naturen eller på gården. Vidare menar förskolläraren att utomhusmatematik 

kan vara svår att greppa och att den i vissa fall kan göra en begränsad. 

5.3.7 Slutsats 

Utifrån denna studie har vi fått en förståelse för hur förskollärarna förhåller sig till 

utomhusmatematik samt hur de synliggör denna pedagogik genom bland annat 

dokumentation. Förskollärarna har en betydande roll för barnens stimulering av matematik. Vi 

har fått kunskaper om hur de förhåller sig och vad de anser är viktigt med utomhusmatematik. 

Utomhusaktiviteter bidrar till ett konkret arbetssätt och skapar större möjligheter för barnen 

att använda alla sina sinnen i sitt utforskande och påverkar barns hälsa positivt. Det finns gott 

om gratis material utomhus som barnen kan använda för att utveckla sin matematiska 

förmåga. Miljön utomhus är ständigt föränderlig och bidrar till många matematiska 

upptäckter. Dewey (2004) betonar vikten av att man inte ska skilja skolan från samhället och 

menar då att man ska ta tillvara på naturen och det som finns utomhus. Lärandet behöver 

kopplas till ett sammanhang för att motverka ytinlärning.  
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5.4 Förslag på vidare forskning 

Vår undersökning kan studeras vidare genom att observera olika förskolor och undersöka hur 

verksamheterna förhåller sig till utomhusmatematiken. Genom både observation och intervju 

så tror vi att man som forskare kunnat få en inblick i om observationerna och intervjuerna 

stämmer övrerens med varandra. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide gällande undersökning om utomhusmatematik 

 

Inledning 

* Informera om bakgrunden och syftet med intervjun.  

* Poängtera att deltagandet av intervjun är frivilligt och att den när som helst kan avbrytas. 

* Berätta att vi kommer att använda oss utav ljudinspelning. 

* Tala om att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

* Finns det några frågor innan intervjun startar? 

 

Intervju 

1. Vad tänker du på när du hör ordet utomhusmatematik?  

2. Vad betyder begreppet för dig?  

3. Kan du beskriva hur du arbetar med utomhusmatematik utifrån styrdokumenten? 

4. Hur synliggör ni ert arbete med utomhusmatematiken i verksamheten? 

5. Hur utmanar ni barnen i sin matematiska förmåga? Enskilt/grupp?  

6. Vilken påverkan har vädret eller årstiderna för er utomhusvistelse? 

7. Hur tar ni tillvara på naturens tillgångar i barnens matematiska utveckling? 

8. Vilka positiva effekter ser du med utomhusmatematik? 

9. Vilka negativa effekter ser du med utomhusmatematik? 

 

Avslutning 

* Vi är nöjda med dina svar och har fått reda på det vi var intresserade av. Finns det något 

annat du vill säga eller fråga om innan intervjun avslutas? 

* Fråga om det finns möjlighet att vi får komma tillbaka med kompletterande frågor om det 

skulle behövas? 

* Informera om hur materialet kommer att behandlas. 

* Avsluta med att tacka för deltagandet! 

 

 

 
 



 40 

Bilaga 2 
 
Informationsbrev till deltagare i undersökning om utomhusmatematik 

 

Hej!  

Vi heter Emelie Nolén och Ajten Hristova och studerar till förskolelärare på Högskolan 

Kristianstad. Vi skriver vårt examensarbete som handlar om utomhusmatematik.   

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur utomhusmatematiken används i verksamheterna. Vi 

vill analysera vilka faktorer det är som gör att pedagogerna använder/inte använder sig av 

denna arbetsform oftare vid inlärning av matematik. 

 

Vi skulle vilja veta dina tankar och erfarenheter kring ämnet, i form av en intervju. Vi 

planerar att intervjua 6 stycken slumpmässiga förskolelärare i de närliggande kommunerna. 

Intervjuerna kommer efteråt att analyseras och sättas i relation till teorier kring matematik och 

utomhuspedagogik, vilket sedan kommer att resultera i en uppsats.  

 

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan av intervjun, utan att 

behöva motivera varför.  

 

Vid ditt godkännande, så skulle vi vilja spela in intervjun. Dina uppgifter kommer inte att 

synas. Namn och andra upplysningar som gör att du kan identifieras kommer att fingeras eller 

tas bort.  

 

Din medverkan är mycket värdefull för vår undersökning och vi är väldigt tacksamma för att 

du vill ställa upp och delge dina idéer och erfarenheter.  

 

Med vänliga hälsningar  

Emelie & Ajten 

 

Vid frågor kontakta  

Emelie tel:   

Ajten tel: 

 


