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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka vad de deltagande förskollärarna lyfter som 

väsentligt i undervisning av taluppfattning i förskolans utomhusmiljö. Studien bygger 

på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. De 

individuella intervjuerna är gjorda med sex verksamma förskollärare från fem olika 

förskolor i sydöstra Sverige. Som teoretisk utgångspunkt används Gelman och 

Gallistels (1978) fem grundläggande principer då de utgör en modell för att förstå 

taluppfattning.  

 
I studiens resultat synliggörs de deltagande förskollärarnas uppfattningar om vad de 

ser som väsentligt i undervisning av taluppfattning. Samtliga förskollärare är överens 

om att taluppfattning är en betydelsefull och grundläggande del av den matematik 

som undervisas i förskolan. Vidare framkommer att taluppfattning finns och 

uppmärksammas av förskollärarna i både planerade och spontana situationer. 

Variation i det matematiska innehållet, barns intresse samt förståelse lyfts som 

betydelsefulla aspekter i undervisning av taluppfattning i utomhusmiljö. Dessutom 

anses fantasi och kompetens som betydelsefulla egenskaper hos förskollärarna och att 

brister i dessa egenskaper enligt förskollärarna sätter gränser för deras undervisning i 

taluppfattning. 

 

Vår slutsats utifrån studien är, för att undervisa taluppfattning i förskolan behöver 

förskollärare besitta en kompetens kring vad taluppfattning innebär. Vid undervisning 

av taluppfattning behöver förskollärare även på ett varierat sätt genomföra 

undervisningen utifrån barns intresse, dock kan inte barn bli intresserade av något 

som de inte introducerats i. 

Nyckelord 

Matematik, taluppfattning, Gelman och Gallistels fem grundläggande principer, 

undervisning, förskollärare, förskolan, lärande utomhus 

Tack 

Vi vill börja med att tacka förskollärarna som ställde upp genom att medverka i 

studien. Utan ert deltagande och engagemang hade vi inte kunnat genomföra arbetet. 

Vi vill även rikta ett särskilt stort tack till vår handledare Kristina Henriksson som vi 

har kunnat vända oss till alla gånger vi kört fast. Tack även till studiekamrater för ert 

stöd och alla skratt på universitetsbiblioteket. Vill vi dessutom tacka våra familjer. 

Utan ert stöd hade vi aldrig klarat hela vägen till examen. Slutligen vill vi tacka 

varandra för ett gott samarbete och en fantastiskt rolig studietid! 
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1 Inledning 

Enligt Björklund (2009) återfinns matematik i stort sett i alla sammanhang, dock 

reflekteras det sällan över att det är matematik som används. För att klara av vardagen 

är människan tvungen att förhålla sig till sin omvärld och därmed göra rimliga 

bedömningar varje dag. Därför är matematik ett nödvändigt redskap för att klara av 

och förstå dagliga problem och utmaningar. I de flesta möten med miljöer och 

människor tar barn till sig olika matematiska begrepp och innebörder. En 

grundläggande matematisk färdighet är taluppfattning som barn börjar erfara i tidig 

ålder, men för att de ska kunna erfara taluppfattning behöver barn ett intresse, 

vägledning och möjligheter. Genom läroplanen för förskolan gör Skolverket (2018) 

gällande att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att på olika sätt 

använda matematik, få förståelse för matematiska begrepp som taluppfattning och hur 

de används.  

 

Doverborg (2018) och Grieg (2013) framhäver att barn befinner sig i en miljö som 

innehåller taluppfattning, men för att de ska kunna förstå och reflektera över den 

behöver de någon som uppmärksammar taluppfattningen. Björklund (2009) hävdar 

att förskollärare har en betydelsefull roll i att stödja barn när de utforskar matematik. 

Förskollärare som har kunskap inom matematik kan synliggöra taluppfattningen för 

barn och ta reda på deras föreställningar för att utmana dem vidare. Därav menar 

Doverborg (2018) samt Kärre (2013) att förskollärares matematiska och didaktiska 

kompetens är betydande för att skapa och synliggöra matematiklärande. Läroplanen 

för förskolan visar att verksamheten i förskolan ska bedriva undervisning och att det 

är förskollärare som ansvarar för att det sker. Läroplanen för förskolan beskriver 

däremot inte hur förskollärare ska undervisa för att utmana och stimulera barns 

utveckling (Skolverket, 2018). Samtidigt uttrycker Delacour (2012) att förskollärare 

inte besitter tillräckligt med kunskap om taluppfattning för de yngre barnen.  

 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012) samt Kajetski och Salminen (2013) hävdar att 

naturen och det den erbjuder ger fantastiska möjligheter att erfara matematiska 

aspekter. Delacour (2016) betonar att utomhusmiljön på förskolan är en betydelsefull 

plats att utnyttja dock görs det sällan för att undervisa matematik. Den skiljer sig från 

inomhusmiljön vilket ger variation i barns upplevelser och erfarande av 

taluppfattning. Utomhusmiljön är levande och dynamisk, ändrar uttryck efter årstid 

och stimulerar barns alla sinnen. Variation och olikheter i barns möten med 

taluppfattning skapar större förutsättningar för barns kunskapsinhämtning 

(Björklund, 2009; Grieg, 2013; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010; Kajetski 

& Salminen, 2013). Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) framhäver att 

matematik är ett av de ämnen som är mest gynnsamma att undervisa i utomhusmiljö. 

Vidare framkommer det att oavsett var förskolan är belägen eller hur utomhusmiljön 

ser ut finns det naturmaterial att tillgå som kan bli en del av barns matematiklärande.  

 

Ovanstående beskrivning visar att utomhusvardagen på förskolan ger många 

möjligheter att låta barn möta grundläggande matematiska begrepp som 

taluppfattning, samtidigt som förskollärares eventuella brister i kunskap om 

taluppfattning kan begränsa barns möjligheter. Här kan vår studie fylla ett syfte 
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genom att visa på vad de intervjuade förskollärarna lyfter som väsentligt i 

undervisning av taluppfattning utomhus.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad förskollärare lyfter som väsentligt 

i undervisning av taluppfattning i utomhusmiljö.  

2.1 Frågeställningar 
- Vilka delar av taluppfattning framträder som väsentliga vid undervisning 

utomhus? 

- Vad i förskollärares roll framträder som väsentligt vid undervisning av 

taluppfattning utomhus? 
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3 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras centrala begrepp samt tidigare forskning som berör 

matematik i förskolan, taluppfattning, undervisning utomhus och förskollärares roll i 

syfte att ge en förståelse för studien. 

3.1 Centrala begrepp 
I följande avsnitt beskrivs taluppfattning och undervisning som är centrala begrepp 

för studien.  

3.1.1 Taluppfattning 

Taluppfattning är en förståelse för tal, tals betydelse och storlek samt en förmåga och 

vilja att använda tal på olika sätt i varierande sammanhang (Reys et al., 1995; Reys 

& Reys, 1995). Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) uttrycker att barn 

utvecklar en god taluppfattning bland annat genom att möta matematiska begrepp 

som räkneramsan, antal, talens egenskaper, ordningstal och mätetal (se även Karlsson 

& Kilborn, 2015). God taluppfattning visar sig enligt Reys et al. (1995) genom en 

betydelsefull syn på tal och användandet av dem i olika matematiska aktiviteter. 

Enligt Fosnot och Dolk (2018) är det en generell missuppfattning att barn förstår sig 

på tal bara för att de kan säga räkneramsan, men att upprepa räkneramsan utan 

förståelse för talens innebörd är som att härma vilken ramsa som helst. Taluppfattning 

utvecklas och fördjupas genom erfarenheter, dock måste erfarenheterna av 

taluppfattning innebära mer än att bara räkna olika saker (Reys et al., 1995).  

3.1.2 Undervisning 

Björklund, Pramling Samuelsson och Reis (2019) hävdar att undervisning innebär att 

förskollärare bör ha ett medvetande om vad som fortfarande är “osynligt” för barn. 

Eidevald och Engdahl (2018) menar att undervisning utgår från förskollärares arbete. 

Det handlar inte om att en vuxen ska planera och definiera allt som händer utan 

undervisning i förskolan ska vara lekfull samtidigt som det ska finnas utrymme för 

barns egna initiativ. Undervisning sker i samspel mellan det som ska läras ut, barn 

och förskollärare. Kajetski och Salminen (2013) hävdar att undervisning i matematik 

bör vara systematisk och målinriktad samt att förskollärare är medvetna om vad som 

undervisas, när och varför undervisning ska ske.  

3.2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning som har publicerats inom ämnet 

taluppfattning och undervisning utomhus. Den tidigare forskningen bygger främst på 

studier rörande förskolan och även studier av de tidiga skolåren. Främst berörs studier 

från Sverige dock förekommer det även studier från England. 

3.2.1 Förskollärares uppdrag 

Delacour (2012; 2016) redogör, genom semistrukturerade intervjuer och 

videoobservationer, hur förskollärare tolkar de läroplansmål som berör matematik 

samt hur förskollärare utvecklar sina tolkningar till handling. Studiernas resultat visar 

att det finns stora skillnader i hur läroplanen tolkas och att det påverkar hur 

förskollärare undervisar taluppfattning i barngrupp. Även Lembrér (2014) konstaterar 
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utifrån sina fältobservationer att förskollärares tolkning av läroplanen påverkar hur 

de konstruerar matematiken i verksamheten och att det i sin tur påverkar vad barn får 

möta. Björklund och Barendregt (2016) ser i sin enkätstudie resultatet att det är 

ovanligt att förskollärare planerar målinriktade aktiviteter med avsikt att tillsammans 

med barn utforska ett specifikt matematiskt begrepp eller område. Det är däremot 

vanligt att förskollärare undervisar den matematik som förekommer spontant i barns 

egna aktiviteter. De menar att det innebär en utmaning för förskollärare att finna en 

bra balans i undervisningen av matematik. Dels säger läroplanen för förskolan att 

verksamheten ska utgå från barns intresse, samtidigt som förskollärare har ett uppdrag 

att låta barn möta den matematik som är betydelsefull för utvecklingen av förståelse 

för taluppfattning. Genom professionalism behöver förskollärare förmåga att se barns 

möjligheter att lära sig i miljön och i den pedagogiska praktiken. Det är förskollärares 

matematiska innehållskunskap som ger förutsättning att skapa 

undervisningssituationer som för barn är konceptuella och meningsfulla (a.a.). 

Delacour (2012; 2016) samt Palmér och Björklund (2017) hävdar utifrån studiernas 

resultat att förskollärares kunskaper och uppfattningar om barns matematik samt hur 

matematik ska kommuniceras till barn för att skapa en förståelse varierar. Björklund, 

Pramling Samuelsson och Reis (2019) resultat visar att undervisning i förskolan ska 

ske genom variation och mångfald i val av metoder och innehåll samt vara 

systematiskt anpassad till varje barn. Vidare behövs ett riktat stöd av en förskollärare 

för att barn ska kunna ta till sig den taluppfattning som undervisas. Även Delacour 

(2012) och Franzén (2014) hävdar att barn behöver stöd av en förskollärare för att 

förstå den taluppfattning som förekommer både i den planerade verksamheten och 

den fria leken. Barn behöver utmanas till att ta nästa steg i sin utvecklingsprocess.  

3.2.2 Förskollärares roll 

Delacour (2016) beskriver att barns intresse bör vara det som styr undervisningen när 

det handlar om hur taluppfattning kommuniceras. Förskollärare har en avgörande roll 

i kommunicerandet av matematiska begrepp till barn. Barn bör få en översikt där de 

matematiska begrepp som kommuniceras kan kopplas samman med något som är 

bekant och förståeligt för dem om de förväntas inta en aktiv roll i situationen (a.a.). 

Pramling och Pramling Samuelsson (2008) analyserar i sin studie 60 timmars 

videoinspelningar av lärandesituationer i en svensk förskoleklass med 20 barn. 

Resultatet visar att när förskollärare använder sig av ett objekt för att förstärka 

lärandet av något annat finns det två kritiska aspekter som förskollärare bör vara 

medvetna om i undervisningssituationen. Dels krävs det att göra barn medvetna om 

att ett objekt kan används för att lära något annat än objektet i sig, samtidigt som barn 

behöver kunna skilja mellan objektet och det avsedda lärandet. De menar inte att 

förskollärare ska undvika att använda sig av olika representationsformer i en aktivitet 

eller undervisningssituation med taluppfattning, utan att förskollärare behöver vara 

medvetna om de olika tolkningsmöjligheter av situationen som barn kan göra. 

Samtidigt betonar de att förskollärare behöver ha en god förståelse för hur olika objekt 

kan användas för att skapa goda möjligheter för barns konceptuella lärande, framför 

allt i spontana aktiviteter. Det är inte objekten som är det betydelsefulla utan hur 

förskollärare använder objekten tillsammans med sina kunskaper som kan ha 

inverkan på barns inlärningsprocess (a.a.).  
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Palmér och Björklunds (2017) resultat visar att förskollärare oftare planerar 

matematiska aktiviteter med ett svårare innehåll än aktiviteter med ett grundläggande 

innehåll. Forskarna hävdar därför att det är meningsfullt att fokusera på ett 

matematiskt innehåll i aktiviteter som barn ännu inte behärskar. Samtidigt menar Reis 

(2011) och Delacour (2012) att barns tidigare erfarenheter är betydande för om de ska 

kunna förstå och inhämta kunskap från förskollärares planerade undervisning. Hur 

undervisningen är utformad påverkar i sin tur huruvida barn kan överföra sina tidigare 

erfarenheter till det nya matematiska sammanhanget. Björklund och Barendregt 

(2016) hävdar utifrån studiens resultat att förskoleverksamheter ofta undervisar 

matematik och planerar matematiska aktiviteter dock innefattas sällan flera av 

matematikens olika områden. Forskarna menar att det inte finns tillräckliga kunskaper 

hos förskollärare om matematikens olika aspekter för att erbjuda barn olika aktiviteter 

som berör alla delar.  Delacour (2016) samt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2010) menar utifrån studiernas resultat att taluppfattning är ett ämne som riskerar att 

generaliseras och fastna vid att ramsräkna. Därmed tas det ofta för givet att 

taluppfattningen kommer med i förskolans verksamhet utan större ansträngning. 

Dock är taluppfattningen i förskolan mycket mer än enbart räkneramsan.  

3.2.3 Miljöns betydelse 

Gejard (2014) belyser att för att utmana barns utforskande och matematiska kunnande 

är tillgängligheten av olika miljöer samt ett rikt material grundläggande. Miljöer som 

är anpassade och tillgängliga för barn i förskolan bidrar till att barn utvecklar sitt 

kunnande i taluppfattning. Studiens resultat visar att när matematiken är som en röd 

tråd i verksamheten och uppmuntras i alla olika miljöer får barn en större möjlighet 

att erfara taluppfattning. Delacour (2012) visar i sin studie att förskolans organiserade 

miljöer stimulerar barns lärande på en generell nivå. Reis (2011) har genom 

videoobservationer studerat matematiska aktiviteter med barn och förskollärare i 

olika typer av förskolemiljöer. Enligt forskarens resultat erfars världen som en helhet 

av barn. För att utöka sitt matematiska kunnande i taluppfattning undersöker barn 

olika sorters material och utför även olika aktiviteter som utformas genom en 

variation.  

Björklund och Barendregt (2016) visar i sitt resultat att när förskollärare 

kommunicerar matematik med barn utgår de sällan från förskolans fysiska miljö för 

att rikta barns uppmärksamhet mot utmärkande matematiska begrepp. Vidare menar 

forskarna att förskollärare allt för sällan använder material på nya och innovativa sätt, 

vilket är användbara strategier för att rikta barns uppmärksamhet mot specifik 

matematik som taluppfattning. I studien framkommer det att i förskolemiljöer 

generellt sett finns det matematiskt material dock får barn på egna initiativ utforska 

materialet. Det stimulerar barns matematiska utveckling men forskarna menar att det 

även behövs en avsiktlig problematisering av matematiska relationer av förskollärare. 

Förskollärares förmåga att använda miljön i pedagogiska syften är avgörande för 

barns möjligheter att lära samt förmåga att praktisera. Genom kreativitet och att 

använda miljön på nya och stimulerande sätt motiveras barn att utforska och skaffa 

sig nya kunskaper (a.a.). Betydelsen av variation visar även Franzén (2014) i sin 

studie om förskollärares undervisning i barns matematiklärande. Studien visar vikten 
av att barn i förskolan får möjligheter att lära sig taluppfattning på varierande sätt 

samt att det är betydelsefullt att ta hänsyn till barns tankar, känslor och kropp. Vidare 
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visar resultatet att material och aktiviteter behöver vara organiserade för att gynna 

den matematiska utvecklingen samt att förskollärare behöver se hur barn interagerar 

med miljön. Franzén (2014) vill därför göra förskollärare uppmärksamma på 

möjligheterna att tänka bredare och över gränserna i undervisning av taluppfattning 

och att se kroppsligt lärande som ett komplement till kognitivt lärande. 

3.2.4 Lärande utomhus 

Klaar och Öhman (2014) beskriver utifrån sin observationsstudies resultat att 

utomhusmiljön erbjuder barn situationer som är bra och roliga för dem, men att bara 

vara utomhus ger inte ett uttryckligt stöd för det matematiska lärandet. Istället gynnar 

utevistelse självständighet, erfarenhetsbaserade utforskningar och kreativa 

undersökningar av naturen. Forskarna betonar därför vikten av att förskollärare bör 

bli mer medvetna om de olika möjligheter till lärtillfällen som finns i utomhusmiljön 

(a.a.). 

Quibell, Charlton och Law (2017) undersöker i sin studie om det finns någon positiv 

inverkan på barns prestationer vid undervisning utomhus av barn i åldern åtta till elva 

år och bosatta i England. Forskarna tittar på en grupp barn som tillbringar tid i en 

utomhusverksamhet och jämför deras studieresultat med en kontrollgrupp som 

tillbringar samma tid i en inomhusverksamhet. Resultat av studien visar att 

undervisning utomhus påverkar barns resultat i läsning, skrivning och matematik 

samt att det finns en positiv påverkan på lång sikt. Att undervisa barn utomhus visar 

sig möjliggöra ett ökat engagemang och användning av sinnen som syn, ljus, lukt och 

beröring. Det bidrar till större uppmärksamhet och ett ökat lärande. Utomhusgruppen 

spenderar flera dagar i sträck utomhus och forskarna menar att resultatet från deras 

studie kanske inte är möjligt att likställa på mer spontana tillfällen för 

utomhusaktiviteter. O´Brien (2009) använder i sin studie observationer av 24 barn i 

åldrarna tre till nio år från sju skogsskolor i England. Skogsskolan omfattar barn som 

har regelbunden kontakt med skogen över en längre tid och fann förbättringar i barns 

självförtroende, motivation och koncentration, språk och kommunikation samt 

fysiska färdigheter. Det tar tid innan förändringarna hos barn framkommer och det 

finns behov av upprepad och regelbunden kontakt med den naturliga miljön. Utifrån 

studien konstaterar forskaren att ett matematiskt lärande i en utomhusmiljö är ett 

betydelsefullt komplement till inomhusmiljön (a.a.).  

Davies och Hamilton (2016) får i sin studie svar från 37 förskollärare, lärare och 

barnskötare från nio olika brittiska verksamheter med barn i åldrarna två till elva år. 

Resultatet visar att inlärning utomhus hjälper barn att utveckla betydelsefulla 

livskunskaper och att det med kreativa planeringar går att ordna bra aktiviteter 

utomhus. Vidare visar resultatet faktorer som kan hindra personal från att flytta ut 

aktiviteter utomhus, bland annat brist i personalens kompetens och kunnande om de 

stora möjligheter som finns för undervisning utomhus (a.a.).  

Sammanfattningsvis grundar sig undervisning av taluppfattning i förskollärarens 

ämneskunskap och kompetens. Den tidigare forskningen visar att det krävs 

medvetenhet om läroplanen och dess innehåll. Att utifrån läroplanen bedriva 

undervisning som tar hänsyn till alla betydelsefulla delar som krävs för barns 

matematiklärande. Variation, barns intresse och tidigare erfarenheter är 
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utgångspunkter som förskollärare bör ta i beaktning för att skapa aktiviteter som ger 

barn förståelse för taluppfattning. Förskollärare bör även vara medvetna om vikten av 

att vara närvarande genom att stödja barn och kommunicera om den taluppfattning 

som uppstår. Vidare visar den tidigare forskningen på miljöns betydelse och 

möjligheter för en varierad undervisning, där utomhusmiljön sällan används i syfte 

att ge barn erfarenheter av taluppfattning.  

3.3 Teoretisk utgångspunkt 
Studien har Gelman och Gallistels (1978) fem grundläggande principer för 

taluppfattning som teoretisk utgångspunkt. Därför beskrivs nedan principernas 

ursprung samt vad varje princip innebär i undervisning av taluppfattning.  

Gelman och Gallistel (1978) påtalar att det yngre barnets förmåga att räkna styrs av 

fem grundläggande principer. Principerna framkom under 70-talet utifrån 

observationer av barn i åldrarna två till fem år. De hävdar att barn i så låg ålder som 

två och ett halvt år kan tillämpa vissa av principerna. Utvecklingen av principerna 

innebär färdigheter i att tillämpa dem och det är principerna som styr samt motiverar 

utvecklingen av barns förmåga att räkna. Att barn har en begränsad förmåga att 

samordna principerna är inte detsamma som att barn saknar kompetens för att räkna. 

Barn kan inte erövra en grundläggande taluppfattning på egen hand. Gelman och 

Gallistel menar att barn behöver möta taluppfattning i olika miljöer och i olika 

sammanhang genom en variation för att få en förståelse för principerna. Barn behöver 

dessutom befinna sig i en social kontext där det finns en förskollärare som 

kommunicerar om och synliggör den närvarande taluppfattningen utifrån barns 

intresse (a.a.). De grundläggande principerna beskrivs nedan. 

3.3.1 Ett-till-ett-principen 

Ett-till-ett-principen innebär att ha en förståelse för att ett objekt i en mängd kan bilda 

par med ett objekt i en annan mängd samt att objekten endast får parbildas en gång. 

Denna princip förutsätter ingen kunskap om räkneorden eller räkneramsan, dock 

utgör principen grunden för att förstå hur ett räkneord kan kopplas ihop med ett räknat 

objekt. Exempelvis om barnet ska duka parar det ihop en tallrik med varje person som 

ska äta. 

3.3.2 Principen om stabil ordning 

Principen om stabil ordning innebär att barnet säger räkneramsan i oförändrad följd 

varje gång, dock behöver barnet inte ha förståelsen för hur användning av tal sker. 

Exempelvis när barnet säger räkneramsan säger de ett, två, tre, fyra, fem och inte ett, 

tre, fem, fyra, två, vilket visar att barnet fått förståelse för principen om stabil ordning. 

3.3.3 Kardinalprincipen 

Kardinalprincipen innebär att det räkneord som är det sistnämnda motsvarar de 

uppräknade objektens totala mängd. För att ha förståelse för kardinalprincipen krävs 

insikten om att ett tal står för en mängd och att mängden är densamma oavsett hur 

sakerna är arrangerade. För att förstå och kunna använda kardinalprincipen behövs 

förståelse för ett-till-ett-principen och principen om stabil ordning. Exempelvis om 
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fem prickar ska paras ihop med en kloss till varje prick, så betyder det att det kommer 

finnas fem klossar. 

3.3.4 Abstraktionsprincipen 

Abstraktionsprincipen innebär att ha förståelse för vad som går att räkna samt 

förståelse för att de objekt som ska räknas kan räknas oavsett objektens olika 

egenskaper. Exempelvis om ett barn blir ombedd att räkna alla barn i barngruppen 

som har blå tröja och då endast räknar dem med blå tröja har barnet förståelse för 

abstraktionsprincipen. 

3.3.5 Principen om godtycklig ordning 

Principen om godtycklig ordning innebär förståelse för att den totala mängden objekt 

är densamma oavsett i vilken ordning de räknas, så länge varje objekt endast räknas 

en gång samt att inget objekt missas i räkningen. Det går att börja räkna objekten från 

vänster till höger eller tvärtom, räknandet kan även börja i mitten av mängden. 

Exempelvis om en förskollärare ber ett barn räkna tio klossar i olika färger och barnet 

börjar räkna från den vita klossen och konstaterar att det är tio klossar. Därefter får 

barnet frågan hur många klossar det är om barnet börjar räkna från den gröna klossen 

istället för den vita. Barnet har förståelse för principen om godtycklig ordning om 

barnet svarar att det fortfarande är tio klossar utan att behöva räkna om igen.  

I den här studien kommer Gelman och Gallistels (1978) fem principer användas i 

analysen. Enligt Karlsson och Kilborn (2015) utgör Gelman och Gallistels (1978) fem 

grundläggande principer en bra modell att utgå från vid barns förståelse för tal och 

antal. Vidare kommer även vetskapen om vikten av förskollärares kompetens, 

matematiska innehållskunskap, variation och att utgå från barns intresse vid 

undervisning av taluppfattning att användas i analysen.  
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4 Metod 

I följande kapitel redovisas den kvalitativa intervjumetod samt de urvalsramar som 

använts i studien. Därefter presenteras genomförande, databearbetning, tillförlitlighet 

samt de etiska överväganden som varit i fokus under arbetet med studien. 

4.1 Kvalitativ intervjumetod 
I studien användes en kvalitativ intervjumetod och intervjuerna bestod av öppna 

frågor som respondenterna kunde tolka utifrån egna erfarenheter. Vid användning av 

öppna intervjufrågor undviks enligt Kihlström (2014) problemet med ja- och nej-

frågor. Dalen (2015) hävdar att vid en öppen intervju önskas att respondenterna 

berättar så fritt som möjligt om sina egna erfarenheter. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket enligt Denscombe (2018) betyder att intervjuaren låter 

respondenten svara öppet på frågorna och att frågornas ordning kan ändras under 

intervjuns gång. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att det öppnar upp för 

djupare kunskap och förståelse samt specificerade inriktningar inom det aktuella 

ämnet. Dalen (2015) belyser dessutom att vid en semistrukturerad intervju är samtalet 

inriktat på ett bestämt ämne som forskaren valt ut innan intervjun. Bryman (2018) 

beskriver att utifrån det valda ämnet utformas därefter oftast en intervjuguide. 

4.2 Urval 
Till studien har sex verksamma förskollärare, som arbetar på fem olika förskolor i två 

olika kommuner i sydöstra Sverige, intervjuats. Avsikten var att hitta förskollärare 

som aktivt arbetar eller har arbetat med utomhusmatematik. Förskolorna och 

förskollärarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval som enligt Dencombe (2018) är 

det vanligaste urvalet då det finns en begränsning av tid och pengar. Urvalet bestod 

av utbildade förskollärare eftersom de har huvudansvaret för undervisning i förskolan 

(Skolverket, 2018). De sex förskollärarna som deltog i studien har arbetat som 

förskollärare mellan två och 31 år. I förskolorna där förskollärarna är verksamma är 

barnen åldersindelade och verksamheterna består av både större och mindre förskolor. 

Samtliga intervjuade förskollärare arbetar med de äldre barnen. Två av förskollärarna 

har vidareutbildning i matematik för förskolan och resterande fyra har den utbildning 

i matematik de fått under sin förskollärarutbildning.  

4.3 Genomförande 
Inledningsvis inhämtades kunskap om det valda ämnet genom att söka och ta del av 

litteratur, artiklar och tidigare forskning. Därefter skrevs ett missiv (se bilaga 1) som 

skickades ut via mail till sex utvalda respondenter. Missivet innehöll en beskrivning 

av syftet med studien, en kort beskrivning av hur intervjun skulle gå till samt 

redogörelse för hur Vetenskapsrådets forskningsetiska principer skulle följas. Det 

innehöll även kontaktuppgifter till oss och vår handledare. När missivet var utskickat 

sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 2). När samtliga kontaktade respondenter 

meddelat sin önskan om deltagande i studien skickades intervjuguiden via mail, för 

att respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjun. I 

intervjuguiden fanns förutom intervjufrågorna även en notis att respondenterna gärna 

fick dela med sig av undervisningsplanering rörande taluppfattning i utomhusmiljö. I 

samma mail delgavs under vilken tidsperiod intervjuerna önskades genomföras. 
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Respondenterna fick efter det bestämma datum, tid samt plats för intervjun som 

passade, för att skapa bra förutsättningar för respondenterna. Innan intervjuerna 

startade, delgavs respondenterna att samtalet skulle spelas in, att det skulle föras 

anteckningar samt att de när som helst under intervjun kunde avbryta om de inte 

längre önskade medverka. I samband med intervjun ombads respondenterna att 

signera en samtyckesblankett (se bilaga 3). Samtliga intervjuer utfördes enskilt med 

en intervjuare och en respondent. Av de sex intervjuerna transkriberade vi tre 

intervjuer var. Varje respondent blev tilldelad en beteckning istället för 

respondenternas namn för att skydda deras identitet och personuppgifter. I 

resultatdelen benämns respondenterna som F1-F6.  

4.4 Databearbetning 
Studiens data har bearbetats genom kvalitativ analys. Intervjuerna spelades in och 

anteckningar fördes under intervjuerna för att vi skulle kunna ta del av materialet. 

Enligt Bryman (2018) underlättar det för en noggrann analys när intervjuer spelas in 

och därefter transkriberas. Inom kvalitativ forskning är det intressant både vad 

intervjupersonerna säger samt hur de säger det (a.a.). Efter genomförda intervjuer och 

transkriberingar sammanställdes liknande mönster genom alla svaren gemensamt. 

Vidare valdes det ut relevanta uttryck som respondenterna gav om vad som var 

väsentligt gällande undervisning utomhus samt deras roll i det. Därefter delades de 

utvalda uttrycken in i tre framträdande huvudkategorier utifrån studiens syfte och 

formulerade frågeställningar med hjälp av olika färgkoder. Empirin i de tre 

huvudkategorierna gicks sedan igenom igen och underkategorier till respektive 

huvudkategori framkom genom ny färgkodning. Det gjordes för att bryta ner 

innehållet i de mönster som framträdde under analysen ytterligare samt för att få en 

tydligare struktur. Därefter valdes uttryck ut som var önskvärda att använda och som 

ansågs kunde stödja resultatet. För att sen analysera resultatet användes Gelman och 

Gallistels (1978) fem grundläggande principerna för taluppfattning som 

analysverktyg.   

4.5 Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2018) säkerställer tillförlitlighet en studies kvalitet genom de fyra 

delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmerbarhet. Studiens 

trovärdighet säkerställdes genom att forskningen utfördes i enlighet med de regler 

som föreligger. Då det gjordes en redovisning av den valda metoden för studien samt 

för yrkeskategorin uppfylldes kriterierna för överförbarhet. Även pålitligheten för 

studien uppfylldes genom att det gavs en fullständig beskrivning för alla delar av 

forskningsprocessen. Konfirmerbarheten säkerställdes genom att utförandet av 

studien samt slutsatserna från den inte påverkades av egna värderingar eller teoretisk 

inriktning.  

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Till en början informerades respondenterna om vad som avsågs undersökas samt 

delgavs de intervjufrågor som sammanställts innan intervjun. Respondenterna 

meddelades dessutom att de själva fick välja om de önskade delta i studien eller inte. 
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Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ansågs vara något som särskilt behövdes 

ta hänsyn till under studien. Då det inte fanns som avsikt att avslöja en specifik 

förskola eller förskollärare så nämns inga namn och en önskan fanns att 

respondenterna skulle känna sig trygga med det. Respondenterna informerades även 

om att insamlat material endast avsågs användas till forskningsändamål för studien 

och att det sedan skulle raderas.  
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5 Resultat och Analys 

I följande kapitel redovisas de mönster som framträdde inom studiens empiri som var 

väsentligt för det övergripande syftet för studien. Resultatet svarar på studiens 

frågeställningar och presenteras utifrån de teman som framkom genom bearbetningen 

av intervjusvaren. Resultatet avslutas med en analys utifrån vald teoretisk 

utgångspunkt. 

5.1 Taluppfattningens grundläggande principer 
I följande avsnitt redovisas de mönster som framträdde under intervjuerna i 

kategorierna skapade utifrån Gelman och Gallistels (1978) fem grundläggande 

principer. 

5.1.1 Ett-till-ett-principen 

Samtliga respondenter i studien lyfte flera exempel på hur de utomhus undervisar i 

ett-till-ett-principen i de olika verksamheterna. De berättade om planerade och 

spontana situationer där syftet var att räkna och para ihop tal med objekt som bland 

annat sandkakor, naturmaterial eller barngruppen. En respondent gav exempel på hur 

barnen fick para ihop sig själva med ett tal genom att ställa sig vid siffror som satt 

uppsatta på förskolans staket.  

Vi räknar dom alltid när vi går på utflykt och då kan man likväl få ställa sig vid 

den siffran vi räknar. - F5 

Något som alla respondenter lyfte i undervisningen av ett-till-ett-principen var 

användning av en tärning. Det kunde vara att barnen skulle räkna prickarna på 

tärningen för att sen hämta samma antal objekt som antalet prickar. 

Då får dom slå tärningen och så kanske de blir sex, då får dom gå och hämta sex 

stenar, sen kan dom lägga stenarna i hålen på tärningen så man ser liksom att 

amen så många… - F2 

Andra exempel som gavs på att använda tärningen i undervisningen av ett-till-ett-

principen var att barnen istället för att para ihop prickarna med objekt kunde få hoppa 

lika många hopp eller gå lika många steg som prickarna på tärningen visade. 

Respondenterna talade även om att använda kroppen dock utan tärning för att 

praktisera ett-till-ett-principen. En respondent gav exempel på att använda kroppen 

tillsammans med sång och musik, då takten kan räknas eller genom att göra rörelser 

till musik, som att ta två steg fram och tre bak.  

Utifrån empirin framkom mönstret att i övervägande del av de tillfällen när 

förskollärarna räknade tillsammans med barnen var avsikten att det skulle ge barnen 

en förståelse för ett-till-ett-principen. 

 Ett-till-ett-principen, att man kan parera, nu är vi tre barn här inne, ett två tre, 

ett finger till varje, att man förstår. - F6 
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Respondenterna lyfte även vikten av att som förskollärare finnas med och stötta när 

barnen räknar och parar ihop tal med objekt så att det blir rätt, som att sakta ner om 

de räknar för fort eller till exempel hoppar för fort med fingret över objekten. 

5.1.2 Principen om stabil ordning 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna gav uttryck för principen om stabil ordning 

i olika sammanhang. En respondent gav i följande citat uttryck för principens 

innebörd samt benämner den med dess begrepp. 

 Förståelsen för talets plats i talraden, förståelse för principen om stabil ordning. 

- F6 

Alla respondenter berättade om ramsräkning i samband med taluppfattning, vilket 

tyder på att det förekommer i olika sammanhang i förskolan. En respondent uttryckte 

vid två tillfällen under intervjun att de räknar allt hela tiden vilket visar på 

förekomsten av räkneramsan. En respondent uttalade att principen om stabil ordning 

inte handlar om att känna igen siffrornas symbol.  

Vi märker att barnen är bra på att ramsräkna men de känner inte igen siffrorna. 

- F5 

I samband med principen om stabil ordning lyftes vikten av att hjälpas åt, både 

förskollärare och barn samt att barnen även hjälper varandra. 

 Om vi går iväg så kan man be dom att ställa sig ett till fem, och då får dom ställa 

sig i ordning då och titta på varandra och hjälpas åt. - F3 

Respondenterna belyste även vikten av att barnen skulle få lära sig rätt ordningsföljd 

i räkneramsan. Respondenterna gav även uttryck för att ramsräkning inte innebär att 

barnen förstår vad de olika talen i räkneramsan står för, utan att räkneramsan till en 

början bara är en ramsa som barnen lär sig. 

Några respondenter berättade om olika aktiviteter utomhus som innefattar principen 

om stabil ordning, vilket uttrycktes i citatet nedan.  

Då fick barnen varsitt tal, att ett barn var nummer ett och ett nummer två, å tre 

och så, sen så bad jag dom att ställa sig i ordningsföljd liksom, och det var kanske 

lite lurigt men dom löste det faktiskt. Det var några barn som ville stå bredvid 

varandra så då fick jag fråga vilken siffra dom hade fått så det blev ett, två, fyra, 

sju, jaha oj vad hände här? Och då hjälptes dom åt och sa att du ska stå där och 

du där och sen löste dom det tillslut. - F3 

Flera respondenter gav uttryck för olika aktiviteter i utomhusmiljön som belyste 

principen om stabil ordning. De belyste att allt går att räkna, det handlar bara om att 

vara närvarande och belysa taluppfattningen i de aktiviteter som sker, både vid 

planerade aktiviteter samt i den fria leken. De gav uttryck för att benämna målen som 

barnen gör i innebandy eller fotboll, eller att räkna olika naturmaterial. Något som 

även poängterades var att materialet utomhus är obegränsat. 
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Materialet utomhus är ju väldigt obegränsat, det blir ju väldigt mycket kottar och 

pinnar ska jag säga, men också om man pratar om någon växt man som jag sa 

innan, man räknar ju allting. - F4 

5.1.3 Kardinalprincipen 

Övervägande del av respondenterna som blev intervjuade gav uttryck för 

kardinalprincipen i olika sammanhang. Flera av respondenterna uttryckte olika 

situationer i sandlådan, det var exempel där barn hade bakat sandkakor och 

respondenterna kunde fråga barnen hur många kakor som hade bakats. För att utmana 

barnen i kardinalprincipen kunde respondenterna då fråga hur många sandkakor det 

var totalt för att se om barnet visste det utan att behöva räkna om igen.  

Hur många kakor har du bakat här? - F1 

En respondent frågade barnet vem hen hade bakat till och fick svaret att det var till 

familjen och det var tre sandkakor bakade. Respondenten hade då frågat barnet hur 

många det var i familjen och barnet räknade upp fyra familjemedlemmar, varav barnet 

märkte att det saknades en kaka för att alla i familjen skulle få varsin. En annan 

respondent gav uttryck för att utmana barnen till att inte alltid behöva räkna om från 

början. 

Du har gjort åtta sandkakor, okej vad kommer efter åtta liksom, så att dom inte 

alltid behöver räkna om från början. - F3 

Respondenterna gav uttryck för vikten av att prata med barnen om vad som händer. 

En respondent lyfte samtalets betydelse för att se kardinalprincipens förekomst som i 

ett exempel där ett barn kommer med en gryta med kottar i. Då kan förskolläraren 

fråga barnet hur många kottar det har i grytan och sen utmana barnet genom att fråga 

hur många kottar det var när alla var räknade. Flera respondenter belyste också 

användning av att hoppa hopprep kopplat till kardinalprincipen.  

Sista antalet du räknar det är det det blir. Att man inte behöver räkna om igen. 

Att man har en förståelse för det. - F6 

Då handlade det både om att räkna antal hopp och sen att barnet skulle förstå att sista 

nämna talet är det tal som ska kommas ihåg till nästa omgång. En respondent uttryckte 

även att barnen ibland brukar gå på byggklossar och för att belysa kardinalprincipen 

kan förskolläraren fråga barnet efter sista klossen hur många steg det blev. 

5.1.4 Abstraktionsprincipen och principen om godtycklig ordning 

Utifrån den insamlade empirin förekom abstraktionsprincipen samt principen om 

godtycklig ordning inte alls i den utsträckning som tidigare principer. 

Abstraktionsprincipen var det en av de sex intervjuade förskollärarna som nämnde 

och principen om godtycklig ordning var det också endast en förskollärare som 

berättade om. Respondenten berättade om abstraktionsprincipen utifrån ett exempel 

där barngruppen gick på promenad och skulle samla material i olika brukar. Till varje 

burk var det en siffra med antalet som skulle ligga i varje burk.  
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Om de är fem saker så behöver de inte vara fem likadana saker, utan de är fem 

även om det är olika, eller så kan det vara fem likadana saker och de betyder 

ändå samma sak. - F1 

Då förklarade respondenten för barngruppen att de inte behövde samla in fem 

likadana saker utan att oavsett föremålets olika egenskaper kunde de ingå i en grupp 

som ska räknas.  

I exemplet med principen om godtycklig ordning uttryckte respondenten principen 

och dess innebörd. Samtidigt berättade respondenten om en händelse i samlingen som 

verkligen satt spår hos barnen när det handlar om förståelse för principen om 

godtycklig ordning. 

Sen just det här med godtycklig ordning har vi jobbat mycket med för då har jag 

råkat säga på samlingen att ingen har ju gått på toaletten och ingen har ju gått 

hem och ingen har kommit hit så det säger de nu. Tar jag fram ett annat material, 

det kan vara en flanosaga och så ska vi räkna bilderna, ja men om vi börjar räkna 

på den bilden, ja men det är ju femton, varför då? Ja men ingen har ju gått på 

toaletten och ingen har ju gått hem, så det är så roligt för de har ju förstått 

principen. - F6 

Förskolläraren berättade att händelsen började när de skulle räkna alla barn i 

samlingen. De började räkna från vänster till höger och därefter frågade förskolläraren 

barnen om det fortfarande var lika många barn om de istället började räkna från 

mitten. Då tyckte några barn att det inte var lika många, vilket utvecklades till att 

förskolläraren förklarade för barngruppen att eftersom ingen har tillkommit eller 

lämnat gruppen så är summan fortfarande densamma. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det uttrycks vara väsentligt att undervisa i flera 

av principerna i olika spontana och planerade aktiviteter utomhus. Dock framträder 

knappt de två sistnämnda principerna i resultatet.  

5.2 Grunden för att undervisa principerna 
I följande avsnitt redovisas det mönster som belyser förskollärarens förutsättningar 

för att kunna undervisa taluppfattning i förskolans utomhusmiljö. Det som framgick 

som väsentligt under intervjuerna var främst kompetens samt variation och att vara 

närvarande.  

5.2.1 Kompetens hos förskollärarna 

För att förskollärare ska kunna undervisa den taluppfattning som barn har rätt till 

beskriver respondenterna att det krävs kompetens hos förskollärarna. Genom att dels 

ha kunskap om matematiken som ämne, dels ett behov av kompetensutveckling och 

dels en didaktisk kompetens i att kunna se matematiken överallt samt ha fantasi och 

kreativitet. Övervägande del av respondenterna gav uttryck för vikten av sin 

kompetens och hur de ansåg att de inte kunde få för mycket kunskap.  

Egentligen så kan man nog aldrig få för mycket kunskap, eller det tror jag inte. 

Jag tror aldrig att man kan få tillräckligt med kunskap i något, jag tror alltid att 
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man kan lära sig något nytt. Sen är inte all förändring förbättring, men det kan 

absolut vara utvecklade för mig själv om jag gör de på ett annat sätt. - F1 

Samtliga respondenter lyfte vikten av matematikundervisning i förskolans 

verksamhet. De uttryckte att det är i förskolan som grunden för bland annat 

taluppfattning bildas hos barn. En respondent gav uttryck för att den matematik som 

barn lär sig i förskolan sätter spår i den senare skolgången. 

Varför gör vi det här, varför gör vi såhär, vart leder den här matematiken som vi 

gör när vi kommer lite längre, varför jobbar vi med det här och vad blir det av 

det. Så att man har en förståelse för det redan från början. Det ska leda 

någonstans, de behöver grunden när de kommer till skolan. - F6 

Övergripande del av respondenterna gav uttryck för läroplanen för förskolan under 

intervjuerna. De uttryckte att läroplanen ska finnas med i allting under dagen och att 

det är ett betydelsefullt ansvar för förskollärare att se till att det sker. Vidare nämndes 

läroplanens mål och riktlinjer och den utmaning det innebär för förskollärare att 

arbeta utifrån läroplanen för förskolan då läroplanen inte anger hur arbetet ska 

genomföras.  

... i det hemskaste av scenario, ja men då jobbar man med former hela 

förskoletiden och man får ingenting annat. - F5 

Samtliga respondenter beskrev på olika sätt att matematiken finns överallt, det 

handlar bara om att vara medveten och kunna synliggöra den för barnen. 

Respondenterna gav dessutom uttryck för att vara uppmärksam på situationer som 

belyser matematik och taluppfattning. 

Vi arbetar ju jättemycket med taluppfattning och på olika sätt. Mycket leka 

matematik, vi räknar mycket men det kanske inte alltid vad ska jag säga… 

många räknar barnen i gruppen men det finns så mycket mer och det är ju det 

man måste vara uppmärksam på när det finns matematik. - F6 

Vidare uttryckte flera respondenter vikten av att vara tydlig gentemot barnen i 

undervisningen av taluppfattning. Att inte bara genomföra en aktivitet utan förklara 

vad som ska ske och varför, för om barnen inte förstår vad de ska göra eller varför de 

ska göra det försvinner syftet med undervisningen.  

Att man är tydlig med de man gör då, inte bara plockar ihop barnen utan pratar 

om vad de är man gör. - F1 

Förutom kompetens lyfte respondenterna att fantasi och kreativitet var betydelsefullt 

i undervisningen av taluppfattning. Oavsett om förskollärarna pratade om 

taluppfattning i utomhusmiljön utifrån de planerade aktiviteter eller i den fria leken 

så lyfte flertalet av dem att det var fantasin som satte gränserna för undervisningen. 

De här med fantasin, att det är fantasin som liksom sätter gränser. - F2 
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5.2.2 Variation och närvarande i undervisningen 

Flera av respondenterna gav uttryck för variation i undervisningen av taluppfattning 

i utomhusmiljön genom att testa en aktivitet i olika miljöer samt att synliggöra 

taluppfattning på ett varierat sätt. De gav exempel på variationsmöjligheter och 

påtalade att förskollärare inte får vara rädda för att prova olika arbetssätt, miljöer och 

tillfällen. Respondenterna uttryckte att många förskolor undervisar taluppfattning 

genom att räkna barn men framhöll att det finns många fler sätt att undervisa i 

taluppfattning. De gav uttryck för att variation är betydelsefullt för barns 

kunskapsinhämtning och för att skapa en grundläggande förståelse. Enligt 

respondenterna går det att kombinera och variera undervisningen i taluppfattning med 

många andra ämnen och uttrycksformer som bland annat musik, dans, naturvetenskap 

och teknik.  

Så att det är vad vi lägger fokus på, sen behöver man ju inte bara hålla på med 

en sak, nu jobbar vi bara med antal och siffror, utan man kan ju koppla in andra 

saker i det för att få en variation. Det kan vara skapande, det kan vara rörelse, 

det kan vara ja vad du nu vill, naturkunskap, du kan ha hur mycket ämnen som 

helst, musik, men jag tror att de viktiga är vad vi är intresserade för och vad vi 

väljer att fokusera på. - F1 

Vidare lyfte respondenterna att aktiviteter i inomhusmiljö som berör taluppfattning 

även kan utföras utomhus för att variera och därmed fånga barnen på ytterligare sätt. 

De gav även uttryck för att det utomhus finns stora möjligheter att använda sig av 

kroppen i olika sammanhang vid undervisning av taluppfattning.  

... om du går ut så kan du ju liksom jobba mer stort /.../ hur många gånger kan 

du hoppa ner från en sten… - F2 

Respondenterna nämnde vikten av att vara en närvarande pedagog vid barns 

kunskapsinhämtning av taluppfattning. Respondenterna gav uttryck för att prata med 

barnen om den taluppfattning som uppstår i verksamheten. Att benämna, lyfta, 

samtala samt ställa frågor till barnen uppgavs som betydelsefullt för att ge barnen en 

större förståelse samt för att skapa möjligheter att utmana vidare.  

Jag tänker att det är viktigt att vara en närvarande pedagog, att man är med och 

kan fånga de grejer som barnen antingen har lärt sig av oss och spinner vidare 

på eller saker som de själva lyfter. - F5  

Sammanfattningsvis framgick det i resultatet vikten av förskollärarens kompetens i 

undervisningen av taluppfattning i utomhusmiljön. Att utifrån läroplanen forma en 

verksamhet som genom variation och att vara en närvarande pedagog lägger grunden 

till taluppfattningen.  

5.3 Grunden för att förstå principerna 
I följande avsnitt redovisas den empiri som belyser de förutsättningar som 

förskollärarna uttryckte som väsentligt utifrån barngruppen i undervisningen av 

taluppfattning i förskolans utomhusmiljö. Det som framgick tydligt under 

intervjuerna var förståelse samt barns intresse.  
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5.3.1 Förståelse 

Samtliga respondenter gav uttryck för att ramsräkna i olika sammanhang och vikten 

av att lägga grunden för att barn ska förstå innebörden av att ramsräkna. 

Respondenterna talade om att ramsräkning är bland det första barn lär sig i förståelse 

av taluppfattningen. Dock är ramsräkning till en början bara en ramsa för barn, det 

står inte för något speciellt innan barn förstår talens innebörd.  

Från början kanske det innebär att du kan ramsräkna. Då kan du ramsräkna men 

du kanske inte förstår siffrans betydelse eller talens innebörd. Vilken plats den 

har i talraden. Du kan säga det som i en ramsa men om man skulle peka ut en 

siffra så skulle man inte veta om den kommer före eller efter eller sådär. Så att 

ramsräkningen är jätteviktigt, det är bland det första för att man ska få en 

förståelse för hur siffrorna låter och hur det fungerar. - F6 

Respondenterna gav även uttryck för att kunna utveckla och utmana barnen vidare i 

undervisningen av taluppfattning är det av vikt att vara medveten om vart barnen 

ligger i sin förståelse. För om inte barnen får förståelse för innehållet kan det leda till 

att barnen inte möter den kunskap som förskolläraren vill förmedla.  

Jag tycker det är jätteviktigt att man sår frö och verkligen lägger grunden. Att 

man inte rusar fram så mycket. Det är klart att de måste få utvecklas men att man 

jobbar mycket med det så att de får en grund. Att man befäster varje sak innan 

man går vidare. Man måste ta det i rätt ordning. Annars kan man inte komma 

vidare. - F4 

Övergripande del av respondenterna gav även uttryck för att inte bara sätta upp siffror 

överallt, för en siffra säger inget till barnet om barnet inte har förståelse för att siffran 

faktiskt står för något. Att det sitter siffror överallt hjälper inte barnet i stöttandet av 

att öka sin förståelse för taluppfattning om inte siffrorna har en betydelse för barnet.  

Det spelar ju ingen roll om du har hundrafemtio siffror uppsatta, dom har ju 

ingen aning om vad det är om inte du är med, en siffra säger ju ingenting om 

man inte förstår innebörden och vad man ska använda den till eller vad det är. 

- F3 

Respondenterna uttryckte även att utföra aktiviteter i olika sammanhang och i olika 

situationer. De uttrycktes att alla barn lär på olika sätt och betydelsen av att utföra en 

aktivitet på ett sätt som barngruppen är mogna för, så att det varken blir för svårt eller 

för lätt. Därför gav de uttryck för att som förskollärare få syn på vart barnen befinner 

sig i förståelsen. Dock var respondenterna inte helt eniga i hur upplägget av 

undervisning i förskolan ska se ut för att öka förståelsen hos barnen. Antingen 

uttrycktes det att försöka hålla en röd tråd under dagen, för att det inte ska bli en för 

stor skillnad i vad barnen får möta i lärandesituationerna, för att behålla barnens 

intresse och framförallt deras förståelse. Eller uttrycktes att ett varierat sätt av lek ger 

en större chans att belysa matematiken under dagen.  
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Att utgå från vad dom håller på med så det inte blir för stor skillnad, att ni gör vi 

det här och så helt plötsligt gör vi något helt annat, att man får ihop dagarna nått 

sånär, så det inte spretar för mycket. - F1 

För att lättare skapa en förståelse för taluppfattning hos barnen lyfter flera av 

respondenterna att det underlättar att utgå från barns tidigare erfarenhet i samband 

med planering av aktiviteter. Barns tidigare erfarenheter påverkar hur aktiviteterna 

utformas samt vad de ska innehålla för den aktuella barngruppen. De uttrycktes även 

att de erfarenheter som barn får i förskolan blir barns tidigare erfarenheter när de sen 

börjar skolan. 

Vi har tagit med oss en vaxduk, lagt upp naturmaterial, ett till tio i grupper och 

så har de fått ta siffror just för att förstå det här med siffrans betydelse, vet de att 

fem står för fem saker? - F6.  

5.3.2 Barns intresse 

Samtliga respondenter gav uttryck för betydelsen av att utgå från barns intresse i 

undervisningen av taluppfattning i utomhusmiljön. De uttryckte att undervisningen 

inte ger något för barngruppen om förskollärare inte fångar deras uppmärksamhet. 

För att lättare kunna fånga barnen uttrycktes även vikten av att utgå från barngruppens 

kunskapsnivå, för om aktiviteterna ses som för svåra eller för lätta kan det leda till att 

det inte känns lika meningsfullt. För att kunna utgå från barns intresse uttrycktes 

vikten av att fånga barns spontana funderingar, genom att vara stötta barns lek och 

därmed få in taluppfattningen mer spontant. För att belysa taluppfattning mer spontant 

uttryckte flera respondenter att våga släppa sin planering för att ge undervisningen 

möjligheten att utgå fram det barn visar intresse för.  

Vissa aktiviteter måste vara mer planerade medan jag tycker ändå på något sätt 

att man inte måste planera så väldigt mycket. På något sätt blir det alltid en 

aktivitet fast det inte var meningen. - F4  

Dock framgick det under intervjuerna att barn inte kan bli intresserade av något som 

de inte har blivit introducerade i innan, därför bör förskollärare våga visa för 

barngruppen vad de kan bli intresserade av.  

Vi tänkte det när vi började här med ärtpåsar vi tänkte nu har vi tagit oss vatten 

över huvudet, både räkna och skriva och tal och matematiska symboler och man 

ska...och de tyckte det var fantastiskt roligt. Så belöningen är ju nästa gång man 

ska gå på utflykt och det lyser i ögonen på dem av spänning för vad man ska 

göra denna gången. Det är ju det som är fantastiskt. - F6  

För att bidra till att barn visar intresse för något nytt uttrycktes även betydelsen av att 

använda sig av någon typ av figur. För genom att ge röst åt en figur i samband med 

undervisningen kan fånga barngruppen ytterligare samt väcka intresset för ämnet. 

Övergripande del av respondenterna gav även uttryck för vikten av att dela in 

barngruppen i mindre grupper vid undervisningen av taluppfattning i utomhusmiljön. 

För en barngrupp med färre barn gör det lättare att fånga alla barn och därmed hålla 

uppe intresset.  
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Man kan dela in i mindre grupper, vilket är otroligt bra för att kunna se och höra 

alla barn. - F3 

De uttrycktes att en större barngrupp kan leda till att barnen tappar intresset om de 

inte får den uppmärksamhet som de behöver. Vid undervisning utomhus uttrycktes 

även att det är givande att gå iväg med en mindre grupp barn eftersom att det utomhus 

finns en större yta att röra sig på.  

Sammanfattningsvis framkommer det av resultatet att respondenterna lyfte vikten av 

att förmedla taluppfattning till barn för att skapa en förståelse hos dem, genom att 

utmana, variera samt utgå från barns intresse.   
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6 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens huvudsakliga resultat utifrån studiens syfte och 

frågeställningar med hjälp av den tidigare forskningen. Slutligen presenteras även 

förslag på framtida forskningsområden inom studiens ämne.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att de fem grundläggande principerna framkommer under 

intervjuerna, vissa mer än andra. En anledning till att inte alla principer nämns av alla 

respondenter kan vara att läroplanen för förskolan inte belyser taluppfattningen 

tillräckligt ingående. Det gäller för förskollärare att ha med sig kunskapen om 

principerna från sin utbildning, eller att på egen hand införskaffa den kunskap som 

behövs för att erbjuda barnen möjligheter att tillämpa taluppfattning. Det innebär att 

det stora tolkningsutrymme av läroplanen som blir och de skilda kunskaperna hos 

förskollärarna leder till att barn i förskolan får olika förutsättningar. Något som 

Delacour (2016) visar i sin studie är att det finns stora skillnader i hur förskollärare 

tolkar läroplanen, vilket leder till att det påverkar förskollärares undervisning av 

taluppfattning i förskolan.  

Utifrån resultatet i studien är kompetens hos förskollärare en viktig förutsättning i 

undervisning av taluppfattning i utomhusmiljön. Det kan styrkas med Daves och 

Hamiltons (2016) studie som framhäver att brist i förskollärares kompetens kan leda 

till att förskollärare inte ser möjligheterna med att bedriva undervisning i 

utomhusmiljö. Resultatet visar även att förskollärares kompetens speglar sig i hur de 

stödjer sig på och använder sig av läroplanen för förskolan. Läroplanen för förskolan 

belyser inte på vilka sätt förskollärare kan undervisa i taluppfattning i förskolan och 

därför behöver förskollärare vara kreativa i sin planering för att kunna uppnå målen. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid 

och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, 

ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.  

(Skolverket, 2018, s. 14) 

Pramling och Pramling Samuelsson (2008) framhäver i sin studie att det krävs 

pedagogisk kompetens hos förskollärare vid undervisning utifrån läroplansmålen. För 

att kunna uppnå läroplansmålen visar resultatet att förskollärare behöver kompetens i 

matematiken. Dels krävs kompetens i det som ska undervisas samt kompetens att se 

taluppfattningen i de situationer som uppstår i verksamheten, vilket också Franzéns 

(2014) studie visar.  

Resultatet visar dessutom vikten av att ha en variation i undervisning av 

taluppfattning i utomhusmiljön. Respondenterna belyste att använda sig av samma 

typ av aktiviteter i olika miljöer, eller att variera med olika representationsformer. 

Något som Reis (2011) beskriver i sin studie är att barn behöver en variation i sitt 

lärande för att förskollärare ska kunna se att ett lärande har skett. Vidare beskriver 

forskaren i sin studie att barn även behöver möta varierande material vid mötet med 

taluppfattning.  
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Utifrån resultatet beskriver respondenterna även betydelsen av att vara en närvarande 

pedagog, som är med barnen i både planerade och vardagliga situationer. Genom att 

vara en närvarande pedagog framhäver respondenterna att benämna den 

taluppfattning som uppstår för barnen. Det styrks med Björklund, Pramling 

Samuelsson och Reis (2019) studie som lyfter betydelsen av att förskollärare är 

närvarande i både planerade och spontana aktiviteter (a.a.). Studien visar även vikten 

av att vara närvarande för att kunna kommunicera om den taluppfattning som uppstår. 

Enligt resultatet belyser respondenterna att barn inte kan skapa ett intresse för något 

som de inte mött tidigare, vilket kräver ett intresse hos förskollärare att vilja vara 

närvarande och benämna taluppfattningen för barnen. Björklund, Pramling 

Samuelsson och Reis (2019) visar i sin studie att förskollärare behöver inta barns 

perspektiv för att kunna utveckla dem vidare i ämnen som taluppfattning (a.a.). 

Respondenterna uttrycker även vikten av att utmana barnen för att kunna utvecklas 

vidare inom taluppfattningen. Palmér och Björklunds (2017) studie visar att det är 

meningsfullt för barn att utmanas för att utöka förståelsen för taluppfattning.  

Studiens resultat visar att det första barn lär sig i förståelsen av taluppfattning 

vanligtvis brukar vara att ramsräkna. Respondenterna var samtidigt noga med att 

poängtera att ramsräkna inte betyder att barn får förståelse för vad siffran betyder eller 

talets innebörd. Delacour (2016) belyser i sin studie att taluppfattningen som ämne 

kan riskera att fastna vid att ramsräkna och att det därmed missas stora delar av 

taluppfattningen (a.a.). En tänkbar anledning till att respondenterna i studien visar 

medvetenhet om att taluppfattning är mycket mer än att ramsräkna kan vara att de har 

ett stort eget intresse för matematik och därmed har den kompetensen. Det kan styrkas 

med Björklund och Barendregts (2016) studie som visar att förskollärares kunskaper 

inom matematik är det som begränsar den taluppfattning som barnen blir erbjudna i 

förskolan. 

Utifrån empirin framträder barns förståelse och tidigare erfarenheter som 

meningsfulla delar för barns kunskapsinhämtning av taluppfattning i utomhusmiljön. 

Att utgå från barns tidigare erfarenheter skapar förståelse vid både planerade och 

spontana aktiviteter. Reis (2011) visar utifrån sin forskning ett resultat som styrker 

det som respondenterna ger uttryck för. Samtidigt framhåller respondenterna i studien 

precis som Palmér och Björklund (2017) att barn behöver utmanas genom att 

förskollärare introducerar sådant som barn inte har mött tidigare.  

Studiens resultat belyser vikten av att se alla barn, för att öka möjligheterna till att se 

alla barn uttryckte respondenterna att dela in barnen i mindre grupper. Vid 

undervisning av taluppfattning i utomhusmiljön ges större möjligheter till att gå iväg 

med en mindre barngrupp eftersom att ytan är större. Quibell, Charlton och Law 

(2017) framhäver i sin studie att utomhusmiljön ökar möjligheterna för ett ökat 

lärande hos barn, samtidigt som uppmärksamheten kan bibehållas på ett annat sätt än 

inomhus (a.a.). Vid undervisning i mindre barngrupper i utomhusmiljön uttrycker 

respondenterna även betydelsen av att fånga upp barns spontana funderingar för att 

kunna utforma undervisningen utifrån barns intressen. Det kan styrkas med Delacours 

(2016) studie som belyser att barns intresse bör vara grunden till hur verksamheten är 

utformad vid ämnen som taluppfattning. Samtidigt uttrycker de intervjuade 

förskollärarna vikten av att ha en röd tråd under dagen för att det inte ska bli för stor 

variation i vad barnen får möta under dagen i förskolan, för att lättare öka barnens 
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förståelse. Dock visar Björklund och Barendregt (2016) att det kan innebära en 

utmaning för förskollärare att behålla den röda tråden i undervisning av 

taluppfattning. Det som tål att tänkas på, som respondenterna uttrycker, är att de 

erfarenheter som barnen skapar i förskolan är grunden till vad de tar med sig vidare 

när de sen börjar i skolan.  

6.2 Metoddiskussion  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansågs den kvalitativa metoden och 

intervjuer som lämpligt för studien. Kvalitativ intervju gav möjligheter till djupare 

och utförligare svar från respondenterna, vilket var önskvärt då studiens resultat 

grundades i vad förskollärarna lyfte som väsentligt. Genom valet av semistrukturerad 

intervju gavs möjlighet att kunna ställa följdfrågor samt eventuellt ändra 

ordningsföljd på frågorna vilket ökade möjligheterna ytterligare för innehållsrika 

svar. En önskan fanns om att utöver intervjuer även ta del av planeringsunderlag 

rörande taluppfattning i utomhusmiljön från respondenterna. Dock delgav ingen av 

dem något underlag utan berättade istället om olika erfarenheter samt aktiviteter som 

de upplevt under sina verksamma år i förskolan.  

Respondenterna fick intervjuguiden innan intervjuerna vilket kan ha inneburit att de 

förberett svar som de antog var önskvärda av oss och inte svar som innehöll vad de 

egentligen upplevde som väsentligt vid undervisning av taluppfattning utomhus. 

Denscombe (2018) framhåller att intervjusvar inte alltid stämmer överens med 

verkligheten då det som sägs göras inte alltid är det som faktiskt sker. Om 

respondenterna däremot inte hade fått läsa intervjufrågorna innan intervjuerna kan det 

ha medfört att svaren inte blivit lika detaljerade och att respondenterna hade haft svårt 

att formulera ett relevant svar.  

Urvalet av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval utifrån motivering av 

den tidsplan som fanns för studien samt önskemålet att de aktivt eller tidigare skulle 

ha undervisat i utomhusmatematik. Vidare krävdes att respondenterna för att vara 

aktuella för medverkan i studien var behöriga förskollärare och verksamma inom 

förskolan. Kravet fanns då studiens syfte var att undersöka förskollärares 

uppfattningar om taluppfattning. Av de sex respondenter som kontaktades valde 

samtliga att delta i studien och att fullfölja intervjun vilket medförde att det inte blev 

något bortfall. Då respondenterna i studien utgör ett litet antal och alla återfinns inom 

ett litet geografiskt område på fem mils radie samt är valda ur ett bekvämlighetsurval 

blev studien inte generaliserbar. 

6.3 Pedagogiska implikationer 
En betydelse som studien kan ha för professionen är att förskollärare får en ökad 

medvetenhet för vikten av att undervisa taluppfattning genom variation både i 

arbetssätt och miljö. I verksamheten bör både den planerade och spontana 

taluppfattningen synliggöras och kommuniceras för att skapa en förståelse hos barn. 

Vidare har studiens resultat medfört en ökad förståelse att undervisning av 

taluppfattning kräver kompetens och ämneskunskap hos förskollärare. Förskollärare 

kan aldrig få tillräckligt med kunskap och idéer, dock måste de våga utvecklas och ta 

tillvara på fantasin för att skapa aktiviteter som är meningsfulla för barn. Studien har 
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även bidragit till en ökad medvetenhet om utomhusmiljöns betydelser och möjligheter 

vid undervisningen av taluppfattning.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med studien har tankar väckts att det hade varit intressant att till vidare 

forskning göra observationer om undervisning av taluppfattning i utomhusmiljön för 

att få ytterligare kunskaper om vad som framträder som väsentligt. En annan 

vidareutveckling av studien kunde vara att undersöka hur förskollärare planerar och 

anordnar utomhusmiljön för att stimulera barns förståelse av taluppfattning. För att få 

ytterligare material till hur förskollärare planerar undervisning av taluppfattning 

skulle fortsatt forskning kunna ta del av förskollärares planeringsunderlag. Vidare 

kunde det även vara givande att göra intervjuer med barn för att få en uppfattning av 

vilka olika principer inom taluppfattningen som de behärskar samt om principerna är 

åldersrelaterade. 
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Bilaga 1 - Missiv 
Observera att bilagor har separat sidnumrering och att du för dessa gör 

innehållsförteckningen manuellt. 

Hej! 

Vi är två studenter vid förskollärarutbildningen vid Linnéuniversitet i Kalmar som 

nu är inne på vår sista termin och därmed är i full gång med att skriva vårt 

examensarbete. Vårt valda ämne är taluppfattning i utomhusmiljön för 3-5 åringar.  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

taluppfattning i utomhusmiljön.  

Vi har fördjupat oss i tidigare forskning och litteratur kring det valda ämnet, men 

har också för avsikt att ta hjälp av verksamma förskollärare genom intervjuer. Vi 

vill därför intervjua dig, som har kunskap, erfarenhet och utbildning som 

förskollärare till vårt arbete. Intervjun kommer bestå av ca 10 frågor och vi hoppas 

på att ett givande samtal kommer uppstå. Vid intervjuerna kommer vi ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att ert deltagande är 

frivilligt och att ni när som helst får avbryta intervjun samt ert deltagande i studien. 

Vi kommer behandla all insamlad data konfidentiellt och resultatet kommer enbart 

användas i forskningsändamål, det vill säga av oss och vid handledning med vår 

handledare. Efter att studien är klar kommer vi att radera alla inspelade intervjuer.  

Vi har ett önskemål om att besöka er under vecka 49. Om ni är villiga att ställa upp 

på en intervju önskar vi att ni kontaktar oss för ytterligare överenskommelse.  

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information.  

Hoppas att vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Axelsson aa222zp@student.lnu.se 076-XXXXXXX 

Linda Nilsson ln222ny@student.lnu.se 072-XXXXXXX 

 

Handledare: Kristina Henriksson kristina.henriksson@lnu.se  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Vad kan det innebära att förskolan ska arbeta med området taluppfattning? 

 

Vilka möjligheter ser du med undervisning av taluppfattning i utomhusmiljö? 

 

Vilka begränsningar ser du med undervisning av taluppfattning i utomhusmiljö? 

 

På vilket sätt behöver du som förskollärare utforma utemiljön för att den ska vara 

främjande för arbete med taluppfattning?  

 

Vad är viktigt vid planering av matematiska aktiviteter med fokus på taluppfattning 

i utomhusmiljön?  

 

Hur synliggör du taluppfattning i de planerade aktiviteterna utomhus? 

 

Hur synliggör du taluppfattning i utomhusmiljön under den fria leken? 

 

Anser du att du har fått tillräckligt med ämneskunskap för att uppnå läroplansmålen 

inom matematik? Om ja, hur har du fått det? Om nej, vad saknar du? 

 

 

Finns det möjlighet så skulle vi gärna vilja ta del av något planeringunderlag som 

berör taluppfattning i utomhusmiljö. 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 
 

Samtyckesblankett för att delta i studien om arbetet med taluppfattning i 

utomhusmiljön 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

taluppfattning i utomhusmiljön för att synliggöra möjligheter och begränsningar 

med att bedriva matematikundervisning utomhus. 

 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är dina verksamma år som 

förskollärare. Dina personuppgifter kommer behandlas från december 2019 till 

januari 2020 varefter de raderas.  

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att 

kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet 

kan lämnas till Datainspektionen.  
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