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1. Inledning och bakgrund 
När vi sökte efter uppslag till ämne för detta arbete fann vi en artikel som belyste de 

positiva aspekterna med att ta undervisningen utomhus. I artikeln redogjordes det för 

forskning som pekar på att undervisning utomhus ökar motivationen, kreativiteten, 

samarbetsförmågan samt att studieresultaten förbättras och att utomhusmiljön kan ha en 

avstressande effekt. Det hävdas att fler sinnesintryck stärker lärandet. Elever som får 

växla miljö och varva teori med det praktiska och sinnliga upplevs koncentrera sig bättre 

och ta till sig mer än vid den traditionella klassrumsundervisningen (Wallström, 2013). 

Sverige deltar i Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS 

(Skolverket, 2015). Det är en internationell undersökning, som testar och dokumenterar 

skolelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurserna fyra och åtta. Det 

senaste resultatet från 2015 visar att svenska elever ligger i jämförelse under genomsnittet 

i matematik. Totalt deltar 49 länder, varav 31 tillhör EU- eller OECD-land. Av de 49 

länderna i TIMSS presterar hela 21 länder bättre än Sverige. I jämförelse med de andra 

nordiska länderna presterar Sverige sämre än Danmark, Finland och Norge. 

I TIMSS ( Skolverket, 2015) kartläggs även elevers bakgrund såsom förskolevistelse och 

föräldrarnas utbildningsnivå och sociala status. Den kartläggningen visar att ju högre 

utbildade föräldrar desto bättre enskilt resultat för eleven, samt att ju fler år eleven 

tillbringat i förskolan desto bättre klarade eleven kunskapskraven. Detta visar hur viktig 

förskolan kan vara för barns livslånga lärande och prestation i matematik, framförallt för 

de barn vars föräldrar inte har förutsättningar för att stimulera och stödja barnen i sitt 

lärande. 

I denna studie avser vi undersöka hur förskolan kan skapa möjligheter för ett livslångt 

lärande i och intresse för matematik. Vi vill utveckla kunskap kring matematik, som 

innehåll i undervisning utomhus och dess didaktik. Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 

18 (Skolverket, 2018) så ska verksamheten bedrivas såväl inomhus som utomhus och ge 

möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad miljö och naturmiljö.  

Läroplanen för förskolan har tydliga inslag av på vilka olika sätt man som pedagog inom 

förskolan ska synliggöra matematiken för barnen i den dagliga verksamheten (Skolverket, 

2018). Enligt denna ska verksamheten utformas så barnen utvecklar en förmåga att 

urskilja, uttrycka, utforska samt använda matematiska begrepp och även upptäcka 



 

7 

 

samband mellan olika begrepp. Läroplanen påvisar även vikten vid att barnen ska ges 

möjlighet att utveckla förståelse för tid och rum, läge och riktning, samt att de ska ges 

möjlighet att undersöka, reflektera och prova olika lösningar av problemställningar.  

Vi finner det intressant att ta reda på vad som händer när man tar matematiken ur den 

traditionella miljön och implementerar den i barnens utomhusmiljö. Vilket material 

använder pedagogerna för att undervisa barnen i matematiska färdigheter och vilket 

lärande erbjuds? 

Vi vill bidra med kunskap kring matematiskt arbete utomhus samt hur mål och lärande 

kan uppnås och hur undervisningen för detta kan planeras och genomföras.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare hanterar matematik utomhus 

ur ett didaktiskt perspektiv. 

• Hur beskriver förskollärare arbetet med matematik som innehåll, i barns 

utevistelse? 

2. Litteraturbakgrund 

Då denna undersökning hanterar didaktiska frågor i ett specifikt ämne och i en specifik 

miljö har vi sökt efter relevant forskning och litteratur utifrån de olika aspekterna 

matematik, utomhuspedagogik och undervisning och redogör för respektive i varsitt 

avsnitt. 

2.1.  Undervisning i förskolan 
I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ställs nya reviderade krav på att förskolan 

ska verka för barns lärande inom ramen för en lekfull och omsorgsfull miljö och ordet 

undervisning finns numera även i förskolans styrdokument. Ordet undervisning innebär 

ofta en föreställning om hur läraren talar och barnet lyssnar. Ändå betonas förskolans 

tradition av lek och tema-inriktat arbete som rådande metod för måluppfyllelse 

(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2015). För förskollärare, som givits 

ansvaret för barnens utveckling och lärande, innebär det att göra undervisningsbegreppet 

relevant för förskolan och beakta de motsägelser som styrdokumenten kan skapa. Att följa 
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läroplanen samtidigt som även barns intressen ska följas, att vara spontan och fånga 

lärandet här och nu men ändå ha en planering som ska vara systematisk. Att lyssna istället 

för att förmedla och att möta de ökade kraven men ändå bedriva verksamheten som 

tidigare och synliggöra mål och metoder (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 

2015).  

Björklund (2013) beskriver möjligheten att arbeta mot målen i förskolan som en balans 

mellan att ta tillvara barnens frågor i stunden och att medvetet skapa situationer där en 

viss förmåga eller kunskap kan belysas. Styrdokumenten i förskolan lämnar didaktiken 

till pedagogen att utforma. Riktlinjerna är att verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen och motivation och att temaarbete kan vara en metod till 

lärande. Gruppen, där både barn och vuxna ingår, poängteras som viktig för lärandet 

(Skolverket, 2018). Björklund (2013) konstaterar att pedagogisk verksamhet är normativ 

och ska bedrivas med ett syfte och mål för allt som görs. Att fånga barns initiativ och 

rikta dess uppmärksamhet mot ett lärandeobjekt förutsätter, enligt Björklund, att 

pedagogen har ämneskunskaper och kunskap i tankeutvecklingen kring det ämnet. Men 

pedagogen ska även ha en förmåga att tolka det som sker i stunden, i förhållande till 

barnets utveckling sett i ett längre perspektiv. Hon problematiserar barnets initiativ kontra 

mål och syfte genom att ställa sig frågan hur barn kan ställa frågor om sådant de inte har 

erfarenhet av. Björklund hävdar att det är en omöjlighet men påpekar att om barn ges en 

mångfald av erfarenheter redan från tidig ålder ökar chansen till att barns frågor vidgas 

och att samband kan urskiljas av barnet eller av någon annan och därmed synliggöras i 

förskolan.  

Säljö (2016) beskriver den sociokulturella synen på lärande där alla individer utgår från 

sina erfarenheter och kunskaper i de situationer de befinner sig för att hantera och agera 

i situationen. Säljö uttrycker det som att lärande inte enbart handlar om kunskaper utan 

även förmågan att avgöra när kunskaperna är användbara och på vilket sätt. Det handlar 

alltså om att kunna tillämpa teori i praktik på ett adekvat sätt. Han beskriver hur miljö 

och andra människor även påverkar denna praktik eller kontext.  
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2.2. Matematik i förskolan 
Forskning har visat att barns matematikkunskaper varierar stort vid skolstarten, att dessa 

skillnader får långvariga konsekvenser och att miljön både hemma och i förskolan har 

stor betydelse för utvecklandet av kunskaper i matematik. Dock kan de barn som inte 

möter utmaningar hemma utveckla en tilltro till och ett kunnande i och om matematik 

redan i förskolan med kompetenta pedagoger (Doverborg, 2015).  

När Barnstugeutredningen (SoU 1972:26) kom hade matematiken fått en tydlig plats i 

styrdokumenten för förskolan. Vikten lades på att sortera och klassificera olika material 

och här kan man se en koppling till Friedrich Fröbel, som en tidig förespråkare för vikten 

av att undervisa barn i matematik och genom hans lekgåvor kunde barnen utforska 

matematiska fenomen på ett lekfullt sätt. Lekgåvorna skulle uppmuntra barnen att på ett 

mångsidigt sätt undersöka, analysera, jämföra, sortera, upptäcka skillnader och likheter 

med mera för att på det sättet lära sig om matematiska fenomen (Björklund, 2007). 

Oppermann, Anders och Hachfeld (2016) redogör för forskning kring sambandet mellan 

förskollärares matematiska kunskaper och förmågan att upptäcka och använda 

lekbaserade situationer för undervisning i matematik. För att kunna undervisa i ett ämne 

behöver pedagogen själv förstå innehållet i undervisningen. Pedagogen behöver även ha 

förmågan att utforma didaktiken kring innehållet och det påverkas av pedagogens 

kunskaper i matematik. Ju bättre matematiska kunskaper, desto bättre didaktik. 

Oppermans undersökning visar att även en annan faktor spelar stor roll, nämligen 

pedagogens egna självkänsla kring sin kunskap i matematik. För många pedagoger är 

begreppet matematik kopplat till tidigare negativa erfarenheter av matematik under 

skolåren och ses därför ofta som något svårbegripligt och som något som inte går att 

koppla till förskoleundervisningen (Björklund & Franzén, 2015: Kärre, 2013). Matematik 

som ämne kan skapa osäkerhet även om specifika matematiska problem ses som 

överkomliga utifrån kunskap och självkänsla (Oppermann, Anders & Hachfeld, 2016). 

Begreppet matematik ses som kopplat till siffror och tabeller, något som ofta kan verka 

för avancerat och svårt att implementera i professionen som förskollärare. Hur 

matematikens grundläggande aspekter definieras får konsekvenser för vilken betydelse 

matematiken har i människornas vardag. Genom att synliggöra detta begrepp konkret och 

urskilja detta för barnet kan man hjälpa det att få syn på det. Först då kan barnets lärande 

förstås och främjas (Björklund, 2007).  
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Programme for International Student Assessment, PISA-undersökningar visar på 

bristande matematikkunskaper hos elever vilket har bidragit till att man i svensk 

förskollärarutbildning lägger större vikt vid att utbilda blivande förskollärare i att 

fördjupa sitt kunnande i matematik, barns matematiska lärande och undervisning i ämnet 

(Bäckman, 2015).  Detta förväntas medföra att ungas matematiska lärande på alla nivåer 

gynnas, då forskning visar att barnens matematiska förmågor grundläggs redan i tidig 

ålder och återspeglas genom hela skoltiden. Pedagogens uppgift är att urskilja och tolka 

barns förståelse av ett lärandeobjekt, men även att uppfatta vad barnet upplever som svårt 

eller problematiskt i en verksamhet där lek och lärande integreras. En förutsättning för 

detta är att pedagogen är lyhörd för barnets erfarenhetsvärld och besitter ett visst 

ämnesspecifikt kunnande i ämnet för att kunna urskilja vad barnet behöver stöd i att 

utveckla och på vilket sätt med hänsyn till det specifika barnets perspektiv (Björklund, 

2013). 

2.3. Utomhuspedagogik 
Idéen om fördelarna med att lära utomhus sträcker sig långt tillbaka i tiden och att 

undervisning och lärande ska ske inom fyra väggar är en relativ ny företeelse. Innan 

regelrätt skola tog fäste så utbildades nya generationer i hantverk, hushållslära och yrken 

av äldre erfarna människor i de sammanhang och kontexter där kunskapen skulle brukas. 

Skolan som fenomen har delat upp undervisningen i teori och praktik där teorin ses som 

den största kunskapskälla trots forskning som visar att massiv sinnesupplevelse under 

inlärning utökar minneskapaciteten (Szczepanski, 2010). 

En undersökning från Norge visar på ett samband mellan tiden som barn spenderar 

utomhus och graden av uppmärksamhet. Ju mer tid utomhus desto bättre kognitivt 

beteende. Barn som spenderade mycket tid utomhus uppvisade större förmåga till fokus. 

Dessutom visade undersökningen, som utfördes med hjälp av 560 barn och deras 

vårdnadshavare, att resultatet var som bäst när barnet var 5-6 år (Ulset, Vitaro, Brendgen, 

Bekkhus, Borge, 2017). Undersökningar gjorda i Stockholm visade att även miljön 

utomhus spelade roll för graden av uppmärksamhet, ju grönare miljö, ju mer öppen 

himmel, desto bättre förmåga av kognitivt beteende (Mårtensson et al, 2009). 

Bjørgen (2012) använder fenomenologins tankar om att barn är aktiva av naturen och att 

de genom kroppslig aktivitet lär känna sig själv och sin omvärld. Med detta som bakgrund 
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har Bjørgen intervjuat barn och ställt frågor utifrån barns upplevelse av aktiviteter i 

utevistelsen. Hon fann att barnen upplevde begränsningar i leken inomhus, att rörelse och 

röstläge dämpades och att friheten i leken utomhus var större. Barnen uttryckte med 

målande beskrivningar hur de upplevde de fysiskt aktiva lekarna de företog sig. Bjørgen 

uppfattade det som att barnen uttryckte lust och glädje då de talade om utevistelsens lekar 

och hon påpekar att detta torde vara en anledning till att pedagoger i förskolan tar med 

detta i planeringen av verksamheten. En aspekt att ta hänsyn till är även att vuxna och 

barn ser olika på begreppet lek och dess innebörd. För barnen är leken i sig ett mål, medan 

vuxna ser leken som ett medel att nå andra mål såsom socialt samspel, språkutveckling 

eller motoriska förmågor (Bjørgen, 2012). Vidare visade intervjuerna att barnen 

uppfattade vuxna som frånvarande i utevistelsens lek och Bjørgen föreslår att en ökad 

delaktighet från vuxna skulle kunna inspirera barnen till vidare lek och utmaningar. 

2.4. Teoretisk utgångspunkt 
Utifrån studiens syfte, som är att synliggöra hur förskollärare hanterar matematik 

utomhus ur ett didaktiskt perspektiv, har utvecklingspedagogiken med rötter i 

fenomenografin valts som teoretiskt perspektiv. Fokus för vårt arbete och analysen är den 

aktiva pedagogen. Utgångspunkten och grunden för utvecklingspedagogiken är att den 

lärandes perspektiv är centralt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Inom 

utvecklingspedagogiken bygger lärandet på att synen på det kompetenta barnet är 

förenligt med barns lek med fokus på ett socialt samspel mellan barn och vuxna och 

mellan barn och barn. Lärarens funktion är att rikta barnets uppmärksamhet mot ett 

specifikt innehåll.  

Inom utvecklingspedagogiken hävdas det att läraren måste vara en aktiv ledare för att 

inspirera, få barnen intresserade, samt att rikta barnens intresse och uppmärksamhet mot 

det som man vill att barnen ska lära sig något om (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2015). Det understryks även vikten av att läraren har ett här- och nu- 

perspektiv och att man tar reda på barnens tidigare erfarenheter för att expandera barnens 

förståelsevärld. Det ska leda till att få veta hur mycket förståelse de har av ämnet för att 

kunna lägga undervisningen på rätt nivå. För att få syn på barns meningsskapande så att 

barnen ska utveckla en förståelse för eller skapa mening om krävs en lärare som är bra på 

att få barn att uttrycka sig och har en god förmåga att tala till barn, samt att lyssna, 

kommunicera och analysera. Förmågan att ställa utmanande frågor till barnen för att få 
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dem att få syn på sitt eget kunnande och lärande krävs också. En aktiv pedagog behöver 

även ha förmågan att ”peka ut” och göra något synligt för barnen genom inramning, 

urskiljning och variation för att skapa förutsättning för lärande. Att både utmana och stötta 

barnet i sina lärprocesser är utmärkande för en aktiv pedagog inom 

utvecklingspedagogiken.  

Inom fenomenografin handlar det om att man ska karakterisera något och hur man ska 

gestalta det (Larsson, 1986). Den fenomenografiska ansatsen syftar till att beskriva 

människors upplevelser av ett fenomen och man önskar att utröna vad som är själva 

kärnan. Fenomenologiska undersökningar är analyser av vad som är det centrala i de 

begrepp som används och de uppfattningar man har. 

3. Metod 
Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats då kvalitativa metoder lämpar sig bra för 

att tränga på djupet. Det inte är av stor vikt att kunna generalisera vidare utanför en viss 

grupp, miljö eller sammanhang (Eliasson, 2006). Om en kvantitativ metod såsom survey 

eller enkäter använts hade säkert urvalet varit större men dessa metoder lämnar inte 

utrymme för följdfrågor och hade inte gett möjligheten till fördjupning i frågorna på det 

sätt som var önskvärt. 

Observationer hade eventuellt varit ett sätt att samla data men är för tidskrävande då vi 

har limiterat med tid för denna uppsats.  

3.1.  Intervju 
För att undersöka hur förskollärare resonerar och planerar för undervisning av matematik 

utomhus valde vi intervju som metod. Formen för intervju var semistrukturerad för att 

lämna utrymme för följdfrågor samt att den intervjuade har möjlighet att utveckla sina 

idéer och tala mer utförligt om de ämnen som tas upp (Denscombe, 2014). Svaren är 

öppna och betoningen ligger på att den som blir intervjuad kan utveckla sina synpunkter.  

Orsaken till den valda metoden är att vi tror oss få en hög svarsfrekvens, samt mer utförlig 

data att förhålla oss till (Denscombe, 2014). En stor fördel med intervjuer är att de är 

flexibla och går att anpassa efter situationen och hur undersökningen utvecklar sig 

(Eliasson, 2006).  
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3.2. Urval 
Vi har valt att göra urvalet subjektivt och intervjua förskollärare som arbetar i 

verksamheter med någon form av uttalad utomhuspedagogisk profil. Detta för att skapa 

ett urval med så lika förutsättningar som möjligt då vi vill ta reda på mångfalden av sätt 

att arbeta med matematik. Om urvalet skulle vara slumpvis så riskerar vi ett undermåligt 

resultatunderlag då syfte och frågeställningar handlar om didaktik utomhus (Denscombe, 

2014). 

Fyra förskollärare på fyra olika förskolor intervjuades. För att följa principerna för 

konfidentialitet har deltagarna givits fingerade kvinnliga namn, Sara, Anna, Kristin och 

Jenny. Alla verksamheter har någon form av uttalad utomhuspedagogisk verksamhet. 

Utöver förskollärarutbildningen är fortbildning inom matematik eller utomhuspedagogik 

varierande. Den har tillhandahållits i kommunens regi och har bestått av nätverk och 

work-shops. Två av förskolorna bedriver verksamhet i Friluftsfrämjandets regi med 

Mulleverksamhet en gång i veckan, har nära till skog och natur och har fortbildats inom 

detta. Alla förskolor har en varierade förskolegård med både ostrukturerat material och 

leksaker såsom spadar, hinkar, kannor. Gårdarna tillhandahåller även platser för samling 

eller måltider. 

3.3. Genomförande 
Initialt togs kontakt med förskolechef på respektive förskola med förfrågan om tillåtelse 

att genomföra vår undersökning samt om hjälp att får kontakt med villig person att 

intervjua (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014).  

Vi sammanställde ett dokument, Skriftligt samtycke, med information kring intervjun, 

undersökningens syfte och bakgrunden till studien. Dokumentet tydliggjorde även att 

deltagaren ägde rätten att avbryta sin medverkan närsomhelst under intervjun. Detta 

dokument gavs till de potentiella intervjupersonerna inför deras beslut om att delta 

(Denscombe, 2014). 

Båda deltog i intervjuerna, för att hinna uppfatta nyanser och för att bättre ta tillfällen för 

följdfrågor. Intervjuerna spelade in och transkriberades för vidare analys. I 

transkriberingen har alla bekräftande uttryck tagits bort, syftet med dessa är endast till för 

att visa att vi som intervjuare hör och förstår vad personen säger och tillför inget till 

intervjuns syftade innehåll. Sidospår i intervjusamtalet, som inte har med det syftade 
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innehållet, har även tagits bort. Språket har blivit konverterat till skriftspråk i stavning, 

för att underlätta läsning och bearbetning av materialet. Ordföljden och meningsbyggnad 

har dock bevarats såsom det är uttryckt under intervjutillfället. 

Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplatser som ett led i att skapa trygghet men 

även för att underlätta till att finna tid och möjlighet att genomföra intervjun. 

En farhåga kring bådas deltagande i intervjuerna var att deltagaren kunde känna sig i 

underläge. Ett sätt att motverka detta är hur man placerar sig vid intervjun men då vi var 

besökande i okända lokaler fanns ingen möjlighet att kunna påverka detta på förhand. Då 

vi blev visade till den plats där intervjun skulle hållas föll det sig så att de alla hade ett 

bord med fler platser än vårt gemensamma antal. Valet för placering föll då på en 

bordsände så att vi någorlunda bildade en trekant. Intervjuns form bidrog även till att 

skapa ett avslappnat forum.  

3.4. Etiska ställningstaganden 
Vi tog hänsyn till de etiska dilemman som framkommer i Vetenskapsrådets (2002) 

riktlinjer gällande individskyddskravet som konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskning;  

Utifrån informationskravet informerades de av forskningen berörda om vad syftet med 

vår studie samt hur insamlat material skulle komma att användas.  

Utifrån samtyckeskravet informerades deltagarna att de ägde rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Vi upprättade Skriftligt samtycke för godkännande av ljudupptagning 

samt hanteringen av dessa som deltagarna och vi får skriva under (Denscombe, 2014). 

Dokumentet tydliggör även att deltagaren äger rätten att avbryta sin medverkan 

närsomhelst under intervjun. 

Uppgifter om deltagarna i undersökningen skall hållas konfidentiella och 

personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem enligt 

konfidentialitetskravet. För att läsaren ska inte kunna härleda till vem eller vilken förskola 

materialet samlats in ifrån har namn på person och förskola fingerats.  

Ljudupptagningarna ska inte spelas upp för någon obehörig samt förstöras efter att 

uppsatsen blivit godkänd.  
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Utifrån nyttjandekravet får uppgifterna från insamlat forskningsändamål endast användas 

till just detta och får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften.  

Ställning har tagits till huruvida deltagaren kommer i underläge om båda deltar vid 

intervjuerna. Vinsten med att båda är närvarande är för stor för att kunna väljas bort. 

Genom bådas deltagande kan nyanser i deltagarens svar bättre uppfattas och bidra till att 

kunna tolka ljudupptagningen. Diskussion oss emellan har förekommit kring 

nödvändigheten av ljudupptagning då båda deltar och vi finner att anteckningar inte helt 

kan täcka upp som dokumentation av intervjusvaren. Dessutom tar anteckningen både tid 

och uppmärksamhet samt blir den antecknandes urval av vad som är viktigt att skriva ner 

och då blir analysen av anteckningarna en tolkning på en tolkning.  

4. Bearbetning av materialet 
Då transkriberingarna var klara gjordes en första enskild genomläsning av materialet 

utifrån vår teoretiska utgångspunkt med fokus på den aktiva pedagogen. Skillnader och 

likheter i hur förskollärarna beskrev sitt arbete med matematik som innehåll 

uppmärksammades Detta gjorde att vi påbörjade en mer ingående analys i skillnaderna 

kring hur förskollärare uttrycker att de hanterar matematik som fenomen. Vi har i vårt 

arbete med det insamlade material valt att fokusera på hur och i vilken utsträckning man 

på de fyra förskolorna arbetar planerat med matematik i ett utomhusperspektiv. Vi ville 

även undersöka hur aktiva pedagogerna var i arbetet med matematiskt innehåll och om 

man har en tydlig uppfattning om vad matematik i förskolan innebär ur ett 

undervisningsperspektiv. Detta görs genom att kategorisera materialet i tre kvalitativt 

skilda sätt att medvetet arbeta med matematikundervisning utomhus.  

4.1. Kategori A 
Förskolläraren använder matematiska begrepp och benämner dessa i här-och-nu-

situationer med barnen.  

4.2. Kategori B 
Förskolläraren använder matematiska begrepp och benämner dessa i här-och-nu-

situationer med barnen samt visar på kontraster för att urskilja skillnader och likheter. 
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Förskolläraren erbjuder material med ett matematiskt innehåll för barnen att själva 

utforska och hantera utan instruktioner. 

4.3. Kategori C 
Förskolläraren använder matematiska begrepp och benämner dessa i här-och-nu-

situationer med barnen samt visar på kontraster för att urskilja skillnader och likheter 

samt ställer utmanade frågor till barnen. 

Förskolläraren erbjuder material med ett matematiskt innehåll för barnen att själva 

utforska och hantera med instruktioner. 

Förskolläraren planerar för och skapar situationer för lärande kring ett specifikt innehåll, 

riktar fokus samt beaktar platsens betydelse. 

5. Resultat och Analys 
Utifrån studiens syfte som är att synliggöra hur förskollärare hanterar matematik utomhus 

ur ett didaktiskt perspektiv och hur dessa beskriver sitt arbete med matematik som 

innehåll i barnens utevistelse redogörs det inledningsvis kring förskollärarnas uppfattning 

om miljöns fördelar.  Utifrån matematikundervisningen och dess didaktik har vi valt att 

redovisa resultaten av vår studie i tre olika kategorier som vi kallar för Kategori A, 

Kategori B och Kategori C.  

Vad gäller miljön uttrycker alla deltagarna sig snarlikt. Fördelar med uterummet som 

miljö anges vara tillgången på utrymme, att barnen får utveckla sin grovmotorik samt att 

konflikterna i barngruppen minskar då verksamheten är förlagd utomhus. 

-”Ja det blir inte alls lika många konflikter ute som inne. Det är inga tydliga gränser eller 

så”. (Anna) 

-”Alltså, lära med hela kroppen, alltså det är ju egentligen a och o för barnen”. (Jenny) 

Det naturliga i miljön anges även som en fördel och återges även i beskrivningar av 

material som används i arbetet med matematik. 

-”Alltså det är ju det här med årsväxlingarna, växlingarna med året och djuren kommer ju 

ganska naturligt in”. (Kristin) 

-”Och det autentiska, att man får använda miljön för att lära sig saker istället för att kolla 

på en bild. Så kan du se trädet i verkligheten, du kan se kastanjerna”.(Jenny) 
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-”det här med pinnar och kottar och lång och kort/../man slängde sig på backen och skulle 

mäta sig med en pinne så här”. (Kristin) 

5.1. Kategori A 
I kategori A kan vi utläsa att alla fyra förskolor är mer eller mindre medvetna om 

matematiska begrepp. Exempel på detta är att alla fyra förskollärare uttrycker att stor 

fokus läggs på lägesord och prepositioner i samtalen med barnen, men att detta inte sker 

från en planerad aktivitet utan är mer taget i stunden.  

-” Ett till treåringar då, man kan ju inte lära dom att räkna liksom. Men liksom just det 

där att få på sig dom ögonen. Alla ord, över, under, på liksom. Hur mycket som är matte 

som man inte tänker på….” (Kristin) 

”- Egentligen så planerar vi ju inte så mycket, det finns naturligt med, det som är. Alltså, 

när man har jobbat i trettio år, det sitter ju här bak. Så egentligen planerar vi inte utan det 

är mer det här att man ska påminna varandra då och då. Att, alltså begreppen.” (Sara) 

Förskollärarna visar på en förståelse för matematikens förekomst i vardagen, men hävdar 

att det inte används i lika stor utsträckning medvetet som det skulle kunna göra. Okunskap 

anges som en bidragande faktor. Detta uttrycker flera av de medverkande förskollärarna. 

Vi kan även utläsa att individerna inte riktigt vet vad kollegorna arbetar med och hur de 

arbetar med ett matematiskt innehåll i undervisningen.  

-” Ja jag tycker nog det. Nu svarar jag bara för mig själv och inte hur de andra jobbar i sina 

grupper så.” (Kristin) 

-”Tror det handlar om utbildning. Alltså man tänker inte på att det är matte när de är ute 

och så. Eller inne med för den delen. Man tänker nog mest när det är samling och så och 

man har planerat för det liksom….” (Anna) 

…” -Men det är nog okunskap. Att man tänker på olika sätt, har liksom inte 

matteglasögonen på sig så att säga. Man vill nog absolut. Men man vet inte liksom.”  

(Jenny) 

5.2. Kategori B 
I kategori B undersöker vi om förskollärarna använder sig av kontrasterande begrepp för 

att urskilja likheter och olikheter därmed vidga barnens möjligheter till matematisk 

förståelse. Flera av förskollärarna påtalar att olika motsatsord används för att visa på olika 

matematiska egenskaper i barnens lek. 

-”benämna allt, med tung och lätt och rak och sned” (Sara) 
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-”Nu är hinken full och nu är hinken tom”(Anna). 

Vi undersöker också om och hur förskollärarna tillför material med ett matematiskt 

innehåll och hur förskollärarna resonerar kring syftet med detta. 

Flera av de intervjuade förskollärarna berättar att man tar med sig olika matematiska 

verktyg att arbeta med utomhus med barnen i undervisningen. Ett exempel på detta är att 

en av de intervjuade berättar att hon brukar ta med en tumstock till skogen för att kunna 

mäta pinnar och liknande naturmaterial med samtidigt som man får in matematiska 

begrepp så som kort, kortare, längre och så vidare. 

-”..sen har jag såna där en-meters-rep som ligger i ryggan, alltså såna där tjocka rep som 

jag klippt, varje rep är en meter. Och så kan de själva då, när man är i skogen, mäta hur 

långt är det runt det här trädet eller hur långt det är, ja vad det nu måhända men så finns 

materialet med i ryggan och någon kommer på något som de funderar på så har man lite 

material att ta fram, så jag har liksom olika saker som alltid ligger i ryggan.” (Sara) 

5.3. Kategori C 
I kategori C behandlar vi materialet utifrån aspekten att matematikundervisning planeras 

i förväg innan aktiviteten. Utifrån vårt material kan vi utläsa att just de fyra förskollärare 

vi intervjuat till viss del planerar för det matematiska innehållet och för vilka matematiska 

begrepp som ska ingå i undervisningen. Det uttrycks att förskollärarna planerar för viss 

matematisk undervisning men att stor lyhördhet råder för vad barnen visar intresse för 

och att planeringen sker utifrån detta fenomen. 

-”hakar på när man ser att barnen gör eller säger matte.” (Kristin) 

-” Jamen om jag ska gå ut då tänker jag nog först, vad ska vi göra, vad vill jag ha för sorts 

undervisning idag och då tänker jag nog att jag tar formerna, men att jag tänker så först.” 

(Jenny) 

Studien visar att det finns en ambition att ställa utmanande och öppna frågor till barnen 

för att rikta fokus och få fatt i olika matematiska resonemang.  

-” att ställa följdfrågor, att inte berätta allting utan ställa följdfrågor istället, varför tror du 

att det blev sådär, för att få deras tankar och barn är jättehäftiga när de börjar fundera, då 

får man inte vara där och lägga för mycket ord, men ändå benämna..” (Sara) 

En annan pedagog beskriver hur uppdragskort används för att utmana barnens 

upptäckarlust och om ett material i form av nyckelpigor där barnen bland annat får träna 
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på att räkna prickar, leta efter dom med hjälp av lägesord osv. Förskollärarna berättar 

även att det naturen har att tillgå används. 

-”…uppdragskort använder vi också, ganska mycket när vi är ute. Att man ska hämta en 

lång och en kort, då får man ju in matematik i det. Så på så sätt kan man ju använda 

matematik väldigt mycket när man är ute. Och mönster, göra mandalas tillsammans med 

barnen av naturmaterial.” (Jenny) 

Bearbetningen av materialet visar att pedagogerna ställer utmanande frågor till barnen för 

att få reda på barnens problemlösningsstrategier.  

-” Och nu la du den långa plankan underst, varför gjorde du det?...”(Sara) 

6. Sammanfattande Analys 
I vår bearbetning av materialet kan vi utläsa att  på alla förskolorna arbetas det mer eller 

mindre med ett matematikbaserat innehåll under sin utevistelse. Dock tolkar vi det som att 

förskollärarna på de flesta förskolor inte planerar dessa tillfällen innan aktiviteten i någon 

större utsträckning, utan lyssnar på barnen, ser vad som fångar deras uppmärksamhet och 

tar det i stunden riktat mot vad de intresserar sig för just då. Vår uppfattning är att man är 

bra på att fånga barnen i här- och nu- situationer och utifrån detta ta en aktiv ledarroll för 

att synliggöra och rikta för barnen vad det är förskollärarna tolkar in att de kan dra lärdom 

av. Här ger förskollärarna exempel på att material med ett matematiskt tänk, såsom en 

tumstock vid exempelvis skogsutflykten tas med fast att dessa plockas fram först om 

barnen intresserar sig för något som rör detta. Materialet är inte något som är tänkt att ta 

fram vid ett förutbestämd undervisningstillfälle med matematiskt innehåll.    

Vi tolkar utifrån vårt material att de intervjuade förskollärarna är aktiva pedagoger så till 

vida att de fångar upp barnens intresse och utmanar dem utifrån deras egna erfarenheter 

genom dialog och att det är detta som styr undervisningen. Genom detta kan 

förskolläraren rama in vad lärobjektet är och rikta barnens fokus på det matematiska 

innehållet utifrån deras intresse. Flera av de intervjuade visar även på att ett expansivt 

språk används och att förskollärarna visar barnen variation och kontraster för att vidga 

deras begrepp. Alla intervjuade förskollärare menar att lägesord är av stor betydelse när 

matematiska begrepp ska undervisas i förskolan och kan ge flera konkreta exempel på 

detta.   
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Två av förskollärarna hävdar att de inte har någon uppfattning om hur och i vilken 

utsträckning övriga pedagoger arbetar med ett matematiskt innehåll i undervisningen, 

något som vi tolkar som brist på kommunikation pedagoger emellan och att detta inte 

främjar barnens lärande. Det förefaller även som om flera av dem uppfattar att 

matematikinnehållet varierar i undervisningen och att det inte används så mycket i förväg 

planerade matematiska begrepp. Detta tror flera beror på att det finns en okunskap i 

arbetslagen om vad matematik i förskolan faktiskt innebär och att detta kan härledas till 

pedagogens brist på utbildning.  

7. Diskussion 
Ämneskunskap anses vara avgörande för att kunna upptäcka och ta tillvara på de 

situationer för lärande som uppstår (Björklund, 2007: Oppermann, Anders & Hachfeld 

2016). Ändå uttrycker förskollärarna i studien att de uppfattar en stor okunskap, hos sig 

själva och allmänt i yrket. Samtidigt visar forskning att även förskollärarens självkänsla 

kring kunskapen i ämnet påverkar hur tillfällen för undervisning tas tillvara och 

genomförs (Oppermann, Anders & Hachfeld 2016). Hur förskollärare talar om matematik 

kan därför vara relativt mot verkligheten. Det visar studien när förskollärarna ger många 

exempel på hur de arbetar för att mot styrdokumentens mål. Alla deltagare lyfter lägesord 

som en stor del av det matematiska arbetet. De ger även exempel på material som de tar 

till för att utmana barnen, både i här- och -nu- situationer och i planerade 

undervisningstillfällen. Förskollärarna uttrycker dock att mycket av matematikarbetet 

görs utifrån barnens intressen och de situationer som uppstår vilket speglar Björklunds 

(2013) tankar kring hur förskolearbetet bedrivs. Björklund påpekar att för att kunna ta 

”lärandet i flykten” så måste förskolläraren ha mycket kunskap, både om matematik men 

även om barns sätt att lära utvecklingsmässigt, för att kunna identifiera tillfällen för 

lärande och dessutom kunna skapa förutsättningar för lärande där och då. Det betyder, 

som vi ser det, att på ett ögonblick ska ett snabbt överslag ske hos förskolläraren där både 

barnens lek, möjligt lärande och metod ska samverka och skapas för att kunna säga att 

man arbetar aktivt med undervisning utifrån ett specifikt lärande objekt. Det sätter 

förskolläraren på prov. Om ämneskunskaperna är svaga hos förskolläraren blir didaktiken 

svag (Oppermann, Anders & Hachfeld, 2016) och dessutom har barnen erfarenheter och 

uppfattningar kring de fenomen de möter (Säljö, 2014) som påverkar hur tillfället för 
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lärandet utvecklas. Det väcker frågan hur lärandet i flykten kan bli av kvalitet utifrån de 

faktorerna?  

Flera av förskollärarna påpekade att de endast kunde redogöra för sig själva och sitt arbete 

vilket kan tyda på dålig kommunikation och brist på strävan mot gemensamma mål. Ett 

led i att arbeta målinriktat bör vara att ha gemensamma mål som nuläget i verksamhet 

och barngrupp indikerar behov av, då styrdokumenten hänvisar till förskollärares ansvar 

och arbetslagets gemensamma arbete. Då matematik har fått en större del i 

förskollärarutbildningen för att motverka skolelevers svaga matematikkunskaper 

(Bäckman, 2015) kan det kollegiala lärandet tänkas fortbilda enskilda individer genom 

att diskussioner och reflektioner förs i arbetslaget kring matematik och dess didaktik. Det 

skulle kunna skapa ett mer medvetet förhållningssätt och motverka svag självkänsla kring 

ämnet. 

Deltagarna i studien talar om hur frågor kring matematiken i barns lek ger förutsättningar 

för lärande, genom att inte ge svar utan fråga efter dem så stöds barnen i sitt matematiska 

erfarande. Genom att ställa frågor som belyser vissa aspekter öppnas det upp för en 

variation som skapar expansivt språk (Doverborg, Pramling, & Pramling Samuelsson, 

2015). Det ges exempel på frågor som kan ställas i barnens konstruktionslek vilket kan 

tyda på att det är vanligt förekommande situationer vad gäller matematik utomhus. Även 

de nämnda lägesorden påvisar en generell matematisk verksamhet. Förskollärarna 

uttrycker att verksamhet utomhus är gynnsamt då konflikterna i barngruppen minskar. De 

uttrycker även att grovmotoriken stimuleras av ytorna och att den används mer i barnens 

lek utomhus. Liknade utsago fick Bjørgen (2012) i sin undersökning där barn uttryckte 

en frihet i sin utevistelse. Detta kan leda till att utevistelsen anses ha ett syfte i sig, utan 

att tillföra av förskollärare initierade, tillfällen för lärande. Om förskollärare i allmänhet 

delar uppfattningen kan det förklara det barnen i Bjørgens (2012) undersökning uttryckte 

om i leken frånvarande pedagoger. I vår studie har dock alla förskollärare uttryckt att 

arbetet med matematik sker i stunden och utifrån barns intresse vilket förutsätter att 

förskollärare är närvarande i barnens lek för att ha möjlighet att fånga upp de tillfällen för 

lärande som uppstår.  

Studien genomfördes med förskollärare verksamma i någon form av utomhusprofil, ändå 

påtalade alla deltagare att planeringen för matematik utomhus uteblir. Om det beror på en 

okunskap och osäkerhet kring ämnet eller om det är genomgående för utevistelsen oavsett 
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ämne, kan vi inte uttala oss om. Det uppstår dock en undran, om verksamheter med uttalad 

utomhusprofil inte arbetar aktivt med matematik utomhus, hur arbetar ”traditionella” 

verksamheter med matematik utomhus? Styrdokumenten ger tydliga riktlinjer kring att 

undervisningen ska bedrivas både inomhus och utomhus samt i varierande miljöer 

(Skolverket, 2018). Det kan innebära att skapa många olika tillfällen för lärande, i många 

olika miljöer för att göra verksamheten så inkluderande som möjligt. Med hänvisning till 

Björklund (2013) som ställer sig frågan om hur barn kan efterfråga något de inte har 

erfarenhet av kan ett medvetet förhållningssätt från förskollärarna utöka chanser till 

lärande. Förskolan kan genom leken rikta fokus på matematik under fler tillfällen än vad 

vi idag gör. För om barnen har leken som syfte (Bjørgen, 2012) så måste förskollärare 

vara närvarande för att peka ut innehåll för lärande annars går det obemärkt förbi. En av 

deltagarna uttryckte den största svårigheten med matematikundervisningen som att få 

barnen medvetna om alla matematiska förmågor som de besitter eftersom barnen har 

uppfattningen om att det endast handlar om siffror och uträkningar. Genom att peka ut 

och sätta ord på de matematiska aspekterna i barns lek gör vi barnen medvetna om sin 

kunskap men det kräver ämneskunskap. Att man i dagsläget tar med det i utbildningarna 

för förskollärare (Bäckman, 2015) är en långsam process mot högre kompetens. De redan 

utbildade behöver också kompetenshöjas.  

Vidare utveckling av studien skulle kunna vara att undersöka hur förskollärare arbetar 

med matematik inomhus. Det kan ge en bredare bild av vad de skilda kategorierna innebär 

samt även ge en vidare bild av förskollärares självkänsla i och kunskap om matematik.  

För att koppla samman förskollärares beskrivning av undervisning utomhus med 

matematik som innehåll, kan observationer ge ett bredare material och ett faktiskt innehåll 

kring didaktiken.  
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5.3.1. Bilagor 

 

Brev till förskolechef 

 

Hej! 

Vi är studenter vid Valideringsprogrammet till Förskollärare vid Högskolan i Kristianstad 

och ska nu göra vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka hur förskollärare arbetar 

med matematiskt innehåll i sin utevistelse.  

Vi vill undersöka hur förskolan kan skapa möjligheter för ett livslångt lärande i och 

intresse för matematik. Vi vill utveckla kunskap kring matematik som innehåll i 

undervisning utomhus och dess didaktik. Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 

(Skolverket, 2016) så ska verksamheten bedrivas såväl inomhus som utomhus och ge 

möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad miljö och naturmiljö. Vidare står 

det skrivet att barnen ska få möjlighet att utveckla en rad grundläggande matematiska 

förståelser samt att de får utveckla förmågan att använda matematik i sin undersökning 

och reflektion av olika problem och dess lösningar. 

Metoden vi valt för vår undersökning är intervju. Vi undrar om du kan hjälpa oss med att 

få kontakt med en förskollärare som arbetar med utomhuspedagogisk inriktning och som 

kan tänka sig att ställa upp på intervju. Förväntad tidsåtgång är ca 60 min.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Tanja Rosengren och Sandra Ribbencrantz 
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Skriftligt samtycke 

 

Skriftligt Samtycke 

 

Intervjufrågorna rör sig kring ditt arbete med matematik som innehåll utomhus. Syftet 

med intervjun är att undersöka hur förskollärare kan arbeta med matematik som innehåll 

i sin utevistelse. 

Intervjun sker med ljudupptagning för att underlätta granskning av materialet i efterhand 

samt för att skapa bättre närvaro av oss som intervjuare. 

Intervjun kommer att genomföras av två studenter varav den ena leder intervjun och den 

andra är observatör som antecknar samt bidrar med följdfrågor. Då vi båda står som 

författare anser vi att vi båda bör deltat i alla intervjuer för att kunna redogöra för 

rapportens innehåll. 

Intervjumaterialet kommer att ligga till grund för ett examensarbete där vi bearbetar 

materialet i förhållande till forskning.  

Inget av materialet kommer att spelas upp för utomstående och kommer heller inte att 

användas eller utlånas för något annat ändamål. Materialet kommer att förstöras direkt 

efter att arbetet blivit godkänt.  

Etiska ställningstaganden beaktas i presentationen av materialet så att ingen som läser 

kan identifiera dig eller din verksamhet, som deltagare.  

Du kan närsomhelst under intervjun, välja att avbryta din medverkan. Du är inte skyldig 

att uppge orsak. 

 

Datum 

…………………………………………… 
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Deltagare 

 

 

…………………………………………… 

 

 

Intervjuare    Intervjuare 

 

……………………………………           ……………………………………………… 
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Intervjuguide 
 

 

 

Hur beskriver förskollärare 

arbetet med matematik som 

innehåll, i sin utevistelse? 

 

 

 

• Hur ofta vistas ni utomhus?  
• Var har ni er utevistelse?  
• Vilka fördelar har uterummet som miljö? 
• Beskriv hur ni undervisar i matematik utomhus? 
• Vilka material använder ni? 

 

 

 

Hur beskriver förskollärare 

urvalet av matematiska 

begrepp som innehåll i sin 

utevistelse? 

 

 

 

 

 

• Vad tänker du när jag säger matematiska begrepp? 
• Vilka matematiska begrepp undervisar ni i? 
• Hur gör ni det? 
• Hur tänker du när du planerar för vilka begrepp ni 

arbetar med? 
• Hur dokumenterar ni i er verksamhet? Skulle vi kunna 

få se? 

 


