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Room interpretation in the outdoor environment of the preschool 
- a study from a development pedagogical perspective 
 

                      Abstrakt 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagoger 

synliggör matematik i förskolans utomhusmiljö. Vi har begränsat vår 
undersökning genom att fokusera på rumsuppfattning, ur ett 
utvecklingspedagogiskt perspektiv.  

Som metod valde vi att använda observationer och intervjuer. Vi 
har följt två pedagoger och deras barngrupp under en pedagogisk process 
där vi deltog i planering, genomförande och utvärdering av en aktivitet.   
 Resultatet visade att pedagogerna använde sig av delar ur 
utvecklingspedagogiken genomgående under den pedagogiska processen. 
Av undersökningen framkom att utvecklingspedagogik är utmärkt för 
pedagoger att använda sig av för att stimulera barns rumsuppfattning i 
förskolans utomhusmiljö. 
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 Abstract  
The purpose with our examination essay is to look at how 

pedagogues visualize mathematic in the outdoor environment of the 
preschool. We have limited our study by focusing on room interpretation 
from a development pedagogical perspective. 

As a method we have chosen to use observation and interviews. 
We have followed two pedagogues with their group of children during a 
pedagogical process where we participated in planning, execution and 
evaluation of an activity.  

The result showed that the pedagogues used parts of the 
development pedagogic throughout the pedagogical process. The 
outcome of the study was that development pedagogic is excellent for 
pedagogues to use to stimulate children's room interpretation in the 
outdoor environment of the preschool.  
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1 Inledning 

 
Vårt examensarbete handlar om matematik i förskolans utomhusmiljö. Intresset grundar 

sig på ett temaarbete i lärarutbildningen där vi under den verksamhetsförlagda 

utbildningen fick använda oss av teoretiska matematikkunskaper i praktiskt arbete med 

barnen. Syftet med temaarbetet var att utifrån barns utelek, väcka nyfikenhet och 

intresse för matematik i vardagen. En pedagogik som fångat vårt intresse under 

lärarutbildningen är utvecklingspedagogik, där lek och lärande kan föras samman och 

utgångspunkten tas i barns perspektiv (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 

Därför vill vi undersöka hur denna pedagogik kan kombineras med vårt valda 

intresseområde för att vi i framtiden ska kunna främja barns matematiska tänkande. 

Genom styrdokumenten ställs det krav på arbetet i förskolan och därmed även på 

lärarens kunskap. De matematiska strävansmålen i förskolans läroplan ger oss riktlinjer 

att följa, samt visar att matematik skall synliggöras för barn i förskolans verksamhet 

(Skolverket, 2006).  

 

Ahlberg (2000) och Doverborg (2007) anser att förskolans verksamhet lägger grunden 

för ett livslångt lärande, där barns första möte med matematiken blir betydelsefull 

eftersom det påverkar deras framtida förhållningssätt och möjligheter att lära 

matematik. Det är viktigt att ge förskolebarn rika möjligheter till kreativitet och 

upptäckarglädje. I förskolan finns många möjligheter att ta tillvara på och synliggöra 

matematik för barn i tidig ålder. För att dessa möjligheter ska kunna tillvaratas behövs 

det stor medvetenhet och kunskap hos pedagogerna. Ahlberg (2000) beskriver 

omfattande forskning som visar att barn som tidigt får möta matematiken på ett 

informellt och lekfullt sätt i förskolan har bättre matematikkunskaper när de lämnar 

grundskolan.  

 

Björklund (2009) menar att det matematiska tänkandet till stor del handlar om att 

uppfatta hur saker och ting förhåller sig till varandra i fråga om rum, tid eller kvantitet. 

För att möta förskolebarns intressen och stödja deras matematiska utveckling handlar 

det om att ge dem utrymme för diskussioner och möjlighet att möta andras 

uppfattningar. Jämförelsen är central i matematikinlärningen, det är därför viktigt att 

uppmärksamma barnen på variationer exempelvis likheter och olikheter som framträder 

i rummet, tiden och bland mängder. För pedagogerna är utmaningen att se och fånga 
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upp vad barnen gör och att prata med dem om det. När vi ger barnen möjligheter att 

upptäcka hur saker och ting förhåller sig till varandra och reflektera över olika samband, 

får de en djupare förståelse för matematiska relationer i omvärlden.  

 

Vi vill se hur pedagoger i förskolan kan stärka barns matematiska utveckling. Att det är 

viktigt att stimulera barn matematiskt i olika miljöer är vi medvetna om men för att göra 

undersökningen möjlig inom detta arbetets ram, har vi valt att begränsa oss till 

förskolans utomhusmiljö. I denna undersökning är begreppet utomhusmiljö, detsamma 

som skogsmiljö. En annan avgränsning som vi gjort är att fokusera på barns 

rumsuppfattning ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. En tydlig avgränsning är 

viktig för att undersökningen skall bli givande och genomförbar inom begränsad tid 

(Johansson & Svedner, 2006). 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte: 

Syftet är att undersöka hur pedagoger synliggör matematik i förskolans utomhusmiljö 

med fokus på rumsuppfattning och utvecklingspedagogik. 

 

Frågeställningar: 

• Hur använder pedagoger utomhusmiljön för att stimulera barns 

rumsuppfattning? 

• Vilka delar inom utvecklingspedagogiken är synlig i den pedagogiska 

processen? 

 

Med pedagogisk process menas att vi följer ett arbetslag under deras planering, 

genomförande och utvärdering av en aktivitet i utomhusmiljö.  
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3 Teoretisk bakgrund 

 
Här beskrivs viktiga teoretiska delar för undersökningen. Inledningsvis behandlas det 

matematiska begreppet rumsuppfattning och barns utveckling av densamma. Därefter 

framställs förskolans utomhusmiljö och dess betydelse för barns rumsuppfattning. Sist 

beskrivs vad ett utvecklingspedagogiskt perspektiv innebär.  

3.1 Rumsuppfattning 

3.1.1 Definition av begreppet rumsuppfattning 

Rumsuppfattning omfattar att barnen ska kunna förstå, använda och utbyta information 

om var i rummet ett föremål eller barnet själv befinner sig i förhållande till 

omgivningen. Barnen ska efterhand kunna jämföra och uppskatta storlek, avstånd, 

vinklar, plana områden, volymer och föremål som de får erfarenheter av i sin närmiljö 

(Persson, 2007). Denna tolkning delas av Magne (2004) som anser att rumsuppfattning i 

grunden är det samma som geometrisk uppfattning, där delar som kroppsuppfattning, 

formuppfattning, rumsligt tänkande och mätningar ingår. Barns rumsuppfattning är av 

stor betydelse för att barn ska kunna röra sig fritt, hitta fram och nå upp till saker och 

ting.  Centrala begrepp för rumsförståelsen är avstånd, riktningar, höjd, djup och 

placering (Persson, 2007; Solem & Reikerås, 2004). I förskolans strävansmål betonas 

att alla barn skall få möjlighet att utveckla förståelse för grundläggande egenskaper i 

begreppen tal, mätning, form och sin förmåga att orientera sig i tid och rum (Skolverket, 

2006).  

3.1.2 Utveckling av barns rumsuppfattning 

Under hela sin uppväxttid konfronteras barn i vardagliga situationer där förmågan till 

matematiskt tänkande tidigt grundläggs (Sterner, 2007). Redan hos det nyfödda barnet 

kan man se en första förståelse av rumsuppfattning, genom att de visar att de har en 

förmåga att känna av trånga utrymmen och öppna rum. Små barn utvecklar sin 

rumsuppfattning när de får möjlighet att använda hela sin kropp och alla sinnen då de 

leker. Persson (2007) menar att innan barnet utvecklar sitt språk är det genom att se och 

känna som det tar in intryck av omgivningen. Med händer och fingrar utforskar de olika 

föremål och även genom att stoppa saker i munnen.  Hon menar också att 

grundläggande rumsuppfattning inte är en färdig kunskap, utan en förståelse som 

fördjupas allt eftersom barnens erfarenheter blir rikare.  



5 
 

Förskolebarn behöver många möjligheter att undersöka och upptäcka rummet både 

inomhus och utomhus, för att utveckla en god rumsuppfattning. Både Magne (2004) och 

Solem & Reikerås (2004) menar att barns rumsuppfattning utvecklas i relation till den 

motoriska utvecklingen. Genom sina rörelser och genom att utforska omgivningen, 

tillägnar de sig en rumsförståelse. Vid förflyttningar får exempelvis barn erfarenheter av 

avstånd och riktningar, samt när de klättrar bedömer de djup och höjd. Barns 

rumsförståelse utvecklas således i anslutning till att barn rör sig på olika sätt och i olika 

riktningar (Sterner, 2007). 

 

Det är viktigt att i förskolans vardag och lek kommunicera och beskriva positioner, 

alltså att använda lägesbegrepp tillsammans med barnen (Björklund, 2008). Då får 

barnen förståelse för begrepp som beskriver var en person eller ett föremål befinner sig i 

rummet. Det blir också konkret synligt att ett objekt kan beskrivas med flera begrepp 

som gäller samtidigt och att begreppens innebörd är beroende av vilket perspektiv som 

tas. Solem & Reikerås (2004) trycker också på vikten av att använda placeringsord eller 

lokaliseringsord och ger en hel lista på ord som berättar om hur något är placerat. Där 

finns ord som anger avstånd (exempelvis högst upp, nära), riktning (exempelvis bakåt, 

tvärs över), slutenhet (exempelvis innanför, utanför), samt ord som berättar om 

placeringar inom en ordningsföljd (exempelvis bakom, framför osv.). I förskolans 

läroplan betonas en strävan efter att varje barn tillägnar sig och får förståelse för 

begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (Skolverket, 2006).  

 

Många matematiska begrepp upptäcks och utvecklas när barn leker i utomhusmiljö 

(Ahlberg, 2000). Barn sorterar olika föremål under utomhusvistelsen exempelvis ordnar 

de kottar och pinnar utifrån storlek, bredd och längd. När barn möter matematik på olika 

sätt ger det förutsättningar för barnen att upptäcka att matematik är mycket mer än att 

bara räkna. För att barns förståelse för mätning skall utvecklas behöver de se, känna, 

och jämföra verkliga föremål.  Det skapar möjligheter för barnen att utifrån sina egna 

upptäckter kring enheter och mätning utveckla en förståelse för matematikens 

användbarhet i vardagslivet. När barn uppskattar avstånd tränar de sin 

avståndsbedömning. Även om inte barn kan använda ett måttband inser de att det går att 

mäta olika avstånd. När barnen använder sina händer och fötter när de mäter får de 

dessutom en kroppslig förnimmelse av den uppmätta längden, vilket är viktigt för 

småbarn. 
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3.2 Utomhusmiljön 

I förskolans läroplan betonas miljöns pedagogiska betydelse. Förskolan skall erbjuda 

alla barn en trygg miljö som utmanar, lockar till lek och aktivitet och som samtidigt 

inspirerar barnen att utforska sin omvärld (Skolverket, 2006). Både i planerad miljö och 

naturmiljö bör utevistelsen ge möjligheter till lek och andra aktiviteter (Skolverket, 

2005).  

3.2.1 Utomhusmiljöns betydelse för rumsuppfattning 

Traditionellt har matematiken i skolan inneburit stillasittande aktiviteter, medan 

matematik som med fördel utvecklas utanför klassrummet haft ett mindre värde (Solem 

& Reikerås, 2004). Rumsuppfattning är ett område inom matematiken som inte enbart 

kan utvecklas med papper och penna eller genom samtal med barnen. De menar att vad 

som krävs för att barn skall utveckla sin rumsuppfattning, är att de får röra på sig. 

Genom att ta vara på utomhusmiljön skapas större möjligheter till fysisk upplevelse än 

det gör inomhus. Utomhusleken blir en förutsättning när det gäller barns utveckling av 

rumsuppfattning. Många pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik menar att 

undervisning i utomhusmiljö ger en ökad lust att lära (Ericsson, 2002). Utomhusmiljön 

ger variation och nya möjligheter till lärande. Den ökade friheten, både intellektuellt och 

fysiskt, ökar barnens engagemang. Solem & Reikerås (2004) menar att barn måste 

använda hela kroppen för att utveckla rumsliga begrepp.  

 

Det finns mycket att undersöka och upptäcka i utomhusmiljön. De senaste åren har man 

även sett att utomhusmiljön är en utvecklande plats för lärande inom områden som 

bland annat matematik (Molander, Strandberg, Kellander, Lättman-Masch, Wejdmark 

& Bucht 2007). I utomhusmiljön ges möjlighet att upptäcka och träna många 

matematiska begrepp. Genom att ta tillvara på den fysiska miljöns utformning, bidrar 

utomhusmiljön till ökad variation av material som har stor betydelse för barns 

uttrycksformer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Ämting (2006) menar att 

matematiken är det ämne där utomhusmiljön bäst kan hjälpa till för att göra det 

begripligt för barnen. Nästan allt går att räkna, mäta, uppskatta, jämföra, sortera, se 

mönster och former osv. Barnen får möjlighet att springa fortare och längre, liksom att 

klättra högre. Genom att pedagoger hjälper barnen att uppmärksamma och sätta ord på 

vad de ser och upplever, hjälper de även de yngsta barnen att synliggöra matematiken. 
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För småbarn handlar det om att leva i och få erfarenhet av matematik med hela kroppen 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007).  

3.3 Utvecklingspedagogik 

3.3.1 Lärande utifrån barns erfarenheter 

Det har stor betydelse för barns utveckling och lärande hur pedagogen ser, uppfattar och 

bemöter barn i förskolan (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Den pedagogiska 

kvaliteten beror på hur mötet mellan barn och pedagog utformas. Detta möte är 

avgörande för barnets lärande och dess uppfattning om sig självt som en lärande 

individ. I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är det läraren som aktivt och medvetet 

använder barnens erfarenhetsvärld och ökar barns medvetande om olika fenomen i deras 

omvärld. Det innebär att läraren utgår ifrån barnets förståelse och egna erfarenheter för 

att därifrån hjälpa dem att bygga ny kunskap.  

 

Det är viktigt att pedagoger redan i förskolan uppmärksammar och inriktar matematiken 

mot problemlösande uppgifter som har anknytning till barnens kunskaper och 

erfarenhetsvärld, för att barns lärande ska främjas (Ahlberg, 1994). Varje gång man 

möter ett fenomen vare sig det är något nytt eller bekant, så görs en tolkning utifrån 

tidigare erfarenheter. Ju fler och varierade erfarenheter pedagoger ger barn desto större 

beredskap har de att möta nya situationer (Björklund, 2009). Barns förståelse och 

kunnande börjar som en helhet, därifrån urskiljer barnet olika aspekter och dimensioner, 

för att sedan åter integreras till en ny förståelse (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007). Matematik är ett omfattande område och innehåller många delar, som 

gemensamt bildar en helhet. Solem & Reikerås (2004) anser att pedagoger med kunskap 

och kompetens kan möta barnet med aktivt intresse, uppmuntra barnen, samt underlätta 

deras utveckling i matematikens värld.  

3.3.2 Lärande genom lek 

I leken återskapar barnet tidigare erfarenheter. Leken är ett uttryck för barnets förmåga 

att kombinera erfarenheter till något nytt och kreativt som kommer från barnet självt 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är 

lek samma sak som lärande, det handlar om att erövra omvärlden. Det medför ett sätt att 

se på kunskap där lek och lärande betraktas som varandras förutsättningar. Detta 

stämmer väl överens med Skolverkets intentioner som skriver att förskolans verksamhet 
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”skall präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 

lärande” (Skolverket, 2005, s. 27).  

 

I lek är barn engagerade och motiverade, vilket gör att den upplevs av barnen som 

meningsfull. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007) ger dessa komponenter 

bra förutsättningar för lärande. De menar vidare att miljön runt barnet är avgörande för 

att väcka deras intresse för matematik. Det behövs kompetenta lärare som använder och 

hjälper barnen att erfara grundläggande matematik på ett sätt som möter det lekande 

barnet. Om barn inte har upplevt matematiska begrepp som intressanta och 

meningsfulla, använder de sig inte heller spontant av dessa begrepp. Förskolans läroplan 

betonar strävan efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 

matematik i meningsfulla sammanhang (Skolverket, 2006). Ahlberg (1994) menar att 

barns lärande bör ta sin utgångspunkt i deras egen föreställningsvärld och därmed är 

leken ett bra redskap att använda sig av. När lärandet utgår från barnens egen värld och 

läraren skapar lärandesituationer där barnen är delaktiga, blir upplevelsen inte bara 

knuten till en specifik situation utan kunskapen integreras och därmed kan barnen 

använda den även i andra situationer. 

3.3.3 Att synliggöra matematik 

Barn i förskolan måste få uppleva olika aspekter av matematik och gradvis erövra 

begreppen genom att pedagogerna hjälper dem att sätta ord på upplevelsen (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2007). Om vi ska kunna ge barn förutsättningar för att skapa 

förståelse måste vi ge dem utrymme att tänka och föreställa sig, kommunicera om sina 

idéer och på så vis göra dessa synliga för barnen. Att synliggöra betyder att rikta barns 

medvetande mot något, exempelvis kan pedagogerna göra barn uppmärksamma på olika 

saker genom att ställa frågor och låta dem lösa problem (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007).  

   

Läraren måste tolka och försöka förstå barnets handlande och uttryck för att kunna 

stödja deras begynnande matematiska förståelse. Läraren skapar till stor del möjligheter 

och begränsningar för barns lärande i förskolan. ”Forskning visar att kunskapen 

grundläggs tidigt, men det är alltid lärarens grundläggande syn på barnet, kunskapen 

och matematiken som avgör vilka möjligheter till lärande det lilla barnet erbjuds” 

(Björklund, 2009, s. 18). Att förskolebarn har mer kunskap kring matematik än vad 



9 
 

pedagogerna ibland uppfattar är någonting som Cross, Woods och Schweingruber 

(2009) forskning har visat. De menar att lärare måste öka sin förståelse så att de bättre 

kan ta tillvara på barnets kompetens. Alla små barn har i princip kapacitet att 

tillgodogöra sig matematik, men de ges allt för sällan tillräckliga möjligheter att göra 

matematiska erfarenheter.  

3.3.4 Utveckling genom utmaning 

Det är lärarens uppgift att lyssna, se och försöka förstå de tankar som barnen ger uttryck 

för, samtidigt som de ska vägleda och skapa situationer som ger barnen utmaningar 

(Sterner, 2007). Johansson & Pramling Samuelsson (2007) menar att barn upplever 

meningsfullhet när de känner igen sig i det de sysslar med och när de i dessa situationer 

känner sig utmanade. De anser vidare att det är pedagogens uppgift att skapa och fånga 

situationer där barn kan utmanas att tänka och fundera kring lärandets objekt. Enligt 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) är det viktigt att erbjuda barn en miljö med 

tankemässiga utmaningar, för att skapa optimala förutsättningar för deras lärande.  

 

Utmaningar är en viktig aspekt av utvecklingspedagogiken och likaså i Vygotskijs 

teorier. Vygotskij (1999) menar att det är i mötet mellan barns individuella förståelse 

och den utmaning som omvärlden erbjuder, som barnet kan ta ett ytterligare kliv i det 

livslånga lärandet. Han framhäver vikten av kunskaper om barns utvecklingszon. En 

utvecklingszon är en karta över barnets tänkbara förmåga. Han menar att barn ofta bör 

få möjligheter att fungera på sin högsta tänkbara utvecklingsnivå. Han sätter den sociala 

miljön i relation till utvecklingszonen och visar hur viktigt det är att barn stimuleras till 

att fungera på toppen av sin förmåga.  

3.3.5 Reflektionens och mångfaldens betydelse för lärandet 

Att barn får tala och reflektera i förskolan är viktigt inom utvecklingspedagogiken 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Utgångspunkt för lärandet är barns egna 

tankar och frågeställningar samt att använda sig av mångfalden av idéer hos barnen, 

vilket också framhålls i förskolans läroplan (Skolverket 2006). Att få reflektera kring 

olika tankar och idéer tillsammans med andra bidrar till utveckling. Detta beskriver 

också Johansson & Pramling Samuelsson (2007) i sin metakognitiva dimension, där 

pedagogen använder sig av barns olika sätt att tänka och tala om ett innehåll. Barnen får 

då möjligheter att byta perspektiv från att tänka om något, till att tänka på hur man 
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tänker om något, samt vad andra tänker. Även om barn lever i en matematikmiljö, är det 

inte självklart att de uppfattar och reflekterar över den. Det är därför viktigt med 

kunniga pedagoger som hjälper barnen att uppfatta och reflektera över matematiken 

tillsammans med andra barn (Doverborg 2006).  Pedagogerna måste ge barnen utrymme 

för diskussioner och möjlighet att möta andras uppfattningar, för att deras matematiska 

intresse och utveckling ska gynnas (Björklund 2008). 

3.3.6 Lärande genom socialt samspel 

Vygotskijs tankar stöder utvecklingspedagogiken eftersom han betonar att lärande sker i 

ett socialt sammanhang och att språket har en avgörande betydelse (Bråten, 1998). 

Vygotskij anser att inlärning och utveckling är två parallellt pågående processer. 

Inlärningen är en förutsättning för att barnet ska utvecklas men samtidigt kan barnet inte 

lära sig vissa saker förrän de uppnått en viss mognad. Han utgår ifrån att barn tar till sig 

och lär sig använda nya kunskaper och färdigheter i interaktion med andra, mer kunniga 

personer, för att senare själva kunna använda färdigheten i andra sammanhang. 

Omgivningen har alltså stor betydelse för barns lärande. Björklund (2008) anser också 

att barn kan upptäcka och utveckla sin egen förståelse och sitt eget tänkande, i samspel 

med omvärlden och andra människor. Barn strävar efter att skapa mening av det hon 

eller han erfar efter intryck från sin omgivning, på så sätt utvecklas förståelse och 

färdigheter. För att kunna påverka barnen i styrdokumentens riktning menar Johansson 

& Pramling Samuelsson (2007) att lärare måste leva nära barnen i en ändlös 

kommunikation och interaktion. 

3.3.7 Språket och kommunikationens betydelse för lärandet  

Enligt förskolans läroplan hänger språk och lärande oupplösligt samman (Skolverket, 

2006). Språk och tänkande är oskiljaktiga enligt Vygotskij (1999) och för honom var 

språket tänkandets sociala redskap. Han anser att barnets kognitiva förmåga hänger nära 

samman med barnets förmåga att bemästra språket, eftersom det är tänkandets sociala 

medel. Att sätta ord på olika begrepp är nödvändigt för såväl begreppsbildning som 

tänkande i begrepp. Eftersom barn möter en mångfald av matematiska begrepp i sin 

vardag har språket en stor betydelse för barns matematikinlärning (Ahlberg, 2000). 

Pedagogerna måste hjälpa barn att se, uppfatta och förstå matematikens språk. De måste 

se till att barnen får erövra matematikens värld genom att vägleda dem i vardagen 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007).   
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4 Metod 

 
Här presenteras hur urvalet för undersökningen gick till samt våra val av metoder och 

ställningstaganden vid insamlandet av empirin. Vidare beskrivs hur bearbetningen av 

det empiriska materialet genomfördes, samt en diskussion kring undersökningens 

tillförlitlighet. Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av vilket etiskt 

förhållningssätt som tillämpats under arbetets gång. 

4.1 Urval 

Eftersom undersökningen genomfördes i förskolans utomhusmiljö var det utifrån detta 

ett urval gjordes bland förskolorna i den valda kommunen. Kriterierna för förfrågan om 

ett deltagande i undersökningen var att förskolorna arbetade mycket i utomhusmiljö 

med barnen. Vi tog reda på ett par olika förskolor som uppfyllde de ställda kriterierna. 

Efter mailkontakt där ärendet förklarades, tackade pedagogerna på en av förskolorna ja 

till att delta i undersökningen. På denna förskoleavdelning arbetade två förskollärare 

med en barngrupp på 14 barn i åldern 4-5 år. Det var både förskollärarna och barnen 

som deltog i undersökningen. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Som undersökningsmetoder i arbetet användes observationer och intervjuer med hjälp 

av videofilmning och ljudupptagning. För att skaffa ett underlag som gav en så korrekt 

bild som möjligt av undersökningen, kombinerades dessa metoder. På så vis kom det 

fram hur pedagogerna gjorde i praktiken och sedan kunde observationerna jämföras 

med de svar som pedagogerna gav i intervjuerna. 

 

I intervjuerna användes öppna frågor och följdfrågorna anpassades efter svaren, alltså 

var det kvalitativa intervjuer som genomfördes i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Anledningen till användandet av denna intervjuform, var att få så uttömmande 

svar som möjligt av pedagogerna. Johansson & Svedner (2006) menar att det allför ofta 

enbart används kvalitativa intervjuer i denna form av undersökningar och understryker 

betydelsen av att kombinera dessa med observationer. För att frågeställningarna säkert 

skulle kunna besvaras var dessa utgångspunkten, när intervjufrågorna gjordes. 

Intervjufrågorna delades in i tre olika områden där de utgick ifrån rumsuppfattning, 

utomhusmiljö och utvecklingspedagogik. Vi försökte att inte ställa frågor som skulle 

leda till ett specifikt svar utan använde oss av ganska vida och öppet formulerade frågor 
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(se bilaga 2). Detta stämmer överrens med Kvale & Brinkmanns (2009) beskrivning av 

den kvalitativa forskningsintervjun där intervjuaren leder den intervjuade till vissa 

teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman.  

 

För att få ett fylligt material att analysera utfördes löpande observationer där allt som 

ansågs vara användbart för undersökningen och relevant utifrån frågeställningarna 

antecknades. Detta överensstämmer med Johansson & Svedners (2006) beskrivning av 

observationer utifrån den så kallade metoden ”kritiska händelser”. Det betyder att man 

utifrån sin frågeställning avgränsar de händelseförlopp man skall observera och sedan 

använder löpande observationer för att registrera dem. 

 

Genom att en pedagogisk process följdes med stöd av tre observationer i arbetslaget och 

två efterföljande intervjuer, gavs det många tillfällen till följdfrågor med uttömmande 

svar. Det gjorde att vi fick en grundlig förståelse för förskollärarnas tankar, erfarenheter 

och för uppkomna situationer. Johansson & Svedner (2006) menar att undersökningar 

som genomförs i ett arbetslag förlorar generaliserings möjligeter och likaså jämförelsen 

mellan arbetslag men istället erhålls en djup och allsidig förståelse av pedagogernas 

tankar.  

4.3 Genomförande 

Efter det första mailsvaret där förskolan visade sig vara positiva till att delta i 

undersökningen, togs telefonkontakt med densamma. Där gavs ytterligare förklaringar 

kring undersökningen, samt information om hur upplägget för empirin var tänkt. De var 

fortfarande intresserade och villiga till att medverka. I undersökningen observerades 

förskollärarna under deras planering, genomförande av en aktivitet med fokus på 

rumsuppfattning, samt en utvärdering av densamma. Det var en pedagogisk process som 

följdes. Under observationerna av förskollärarna var vi passiva och enbart lyssnande. 

Efter planeringen och utvärderingen intervjuades förskollärarna som deltog i 

observationerna. Dessa intervjuer gjordes i grupp vilket vi ansåg som lämpligt, eftersom 

arbetslaget endast bestod av två pedagoger. När insamlandet av empirin planerades var 

tanken att det även efter genomförandet skulle ha gjorts en intervju med förskollärarna. 

Eftersom spontana reflektioner från förskollärarna uttalades under aktiviteten och att de 

tänkta frågorna kändes mer väsentliga att ställa efter utvärderingen, valdes intervjun 

efter aktiviteten bort. 
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Vid observationerna och intervjuerna av förskollärarnas planering samt utvärdering, 

användes en ljudbandspelare. I efterhand kunde bandet lyssnas på flera gånger, vilket 

underlättade tolkningen av det uttalade och analyseringen av resultatet. Precis som 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver så gjorde användandet av ljudbandspelaren att vi 

kunde koncentrera oss fullt ut på ämnet och att lyssnandet blev mer aktivt under 

observationerna och intervjuerna.  

 

Observationer av förskolebarnen utfördes i den planerade aktiviteten. Innan dessa 

genomfördes presenterade vi oss för barnen och berättade lite kort om varför vi var där. 

När aktiviteten genomfördes användes en filmkamera, samtidigt som löpande 

observationer fördes med hjälp av papper och penna. Filmkameran användes för att 

kunna återuppleva det som kommunicerats i observationen. Därmed underlättades 

analyseringen av observationerna och förhoppningsvis gav detta ett rättvisare resultat i 

undersökningen. Under observationen i barngruppen var vi passiva och deltog inte i 

aktiviteten.  

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

Genom att tillämpa videofilmning och ljudupptagning vid observationer och intervjuer 

insamlades en bred och djup information för analys. Patel & Davidsson (2003) menar 

att den kvalitativa undersökningens validitet ökar när flera datainsamlingsmetoder 

används och när informationen från dessa vägs samman i analysen. Om exempelvis en 

pedagog berättar en sak i intervjun och sedan i en observation handlar på ett sätt som 

motsäger det påstådda kan detta vara ett underlag för en bredare tolkning. Enligt 

Bryman (2002) stärktes undersökningens interna validitet genom den upprepade 

närvaron i arbetslaget. Denna repetering gör det möjligt för forskaren att få en god 

överensstämmelse mellan observationer och teoretiska idéer.  

 

Att båda två var närvarande vid samtliga observationer och intervjuer gjorde det möjligt 

att gemensamt reflektera över det vi sett och hört och utifrån detta analysera resultaten. 

Förhoppningsvis gav detta en mer rättvis bild av resultatet än om observationer och 

intervjuer gjorts var för sig. Enligt Patel & Davidsson (2003) uppnås högre reliabilitet när 

det är två, som observerar vid samma tillfälle. Är reliabiliteten hög innebär det att man 

skulle få samma resultat vid upprepade mätningar, vilket är omöjligt för oss att bedöma i 

detta fall. Johansson & Svedner (2006) menar att reliabiliteten aldrig är perfekt i praktiken. 

Det som möjligtvis stärkte tillförlitligheten var att observationer och intervjuer gjordes 
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under samma yttre omständigheter, av samma personer och att samma frågor användes, 

eftersom intervjuerna gjordes i grupp. Bryman (2002) anser att det är svårt att uppfylla 

kriterierna för reliabilitet i kvalitativ forskning, eftersom det är omöjligt att ”frysa” en social 

miljö.  

 

Vid transkriptionen av observationer och intervjuer avlyssnades ljudbandspelaren och allt 

som förskollärarna uttalat textades ner. En uppdelning av materialet gjordes oss emellan. 

Därefter bestämdes en fysisk träff och en gemensam tolkning av denna text gjordes. Utifrån 

varje frågeställning söktes resultat från planering, genomförande och utvärdering av 

aktiviteten, vilket sedan skriftligt sammanställdes. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) hade 

det optimala varit att båda två hade skrivit ut samma avsnitt av den bandade intervjun och 

sedan förtecknat de ord som skiljde sig mellan de två utskrifterna, för att få en kvantifierad 

reliabilitetskontroll. De menar vidare att det inte finns någon sann, objektiv omvandling 

från muntlig till skriftlig form och därför är det komplicerat att fastställa intervjuskriftens 

validitet.   

4.5 Etiskt förhållningssätt 

Att man tillämpar en god forskningsetik är en förutsättning för ett framgångsrikt 

examensarbete enligt Johansson & Svedner (2006). Vidare ger de tydliga 

forskningsetiska anvisningar som vi försökt att följa genom hela arbetet. Vid första 

telefonkontakten med pedagogerna i förskolan beskrevs vilka undersökningsmetoder 

som var tänkta att tillämpas och vilket syftet med undersökningen var. De deltagande 

pedagogerna försäkrades om sin anonymitet i undersökningen, samt att de kunde avböja 

att delta eller avbryta sin medverkan när de så önskade. Eftersom det vid ett tillfälle 

även observerades förskolebarn informerades föräldrarna skriftligt om detta och de fick 

ge sitt samtycke till observationen innan den genomfördes (se bilaga 1). Vid varje 

tillfälle vi träffade de deltagande pedagogerna gavs det tid och möjligheter för dem att 

ställa frågor om undersökningen. De upplystes också om att de hade möjligheter att i 

efterhand komplettera eller ändra på svar som de gett i intervjuerna. Allt material från 

videofilmning och ljudupptagning raderades efter slutförandet av analysen.  
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5 Resultat  

 
Resultaten baseras på observationer och intervjuer med två förskollärare på en 

förskoleavdelning, samt en observation av barngruppens aktivitet i utomhusmiljö. 

Eftersom en pedagogisk process följdes i arbetslaget genom deras planering, 

genomförande av en aktivitet, samt en utvärdering av densamma, presenteras resultaten 

i denna ordning.  

5.1  Resultat planering  

I undersökningen ser förskollärarna inga svårigheter med att stimulera barns 

rumsuppfattning i utomhusmiljön. De menar att det inte behöver skapas någon särskild 

miljö utan det är upp till pedagogerna att ta tillvara på det som redan finns. I skogen 

använder sig förskollärarna av det som finns att tillgå, exempelvis mäta med kottar.  Ett 

resultat är att förskollärarna har en viktig roll i tillvaratagandet av miljön. Förskollärarna 

ser också möjligheter med att komplettera med inomhussaker. Genom att ta med sig 

material ut kan man utnyttja naturen ännu mer. De ger exempel på papper och penna, så 

att barnen kan rita och dokumentera i skogen. De ser nästan bara möjligheter med att 

stimulera barns rumsuppfattning i utomhusmiljö men nämner att hinder kan vara 

personalmängd och bristande kunskap hos personalen.  

 

Förskollärarna betonade att syftet med aktiviteten var att barnen skulle få förklara 

bakom, framför, bredvid osv. och således öka barnens förståelse för olika lägesord. De 

berättade att de tänkte gömma olika djur i skogen som barnen skulle få leta upp och 

därefter skulle barnen själva få placera ut djuren. Meningen var att barnen skulle 

benämna var de hittade djuren samt var de placerade dem och på så vis använda ord 

som bakom, ovanpå, under, högt eller lågt. Under planeringen uppmärksammade 

förskollärarna också att barn kan se ur olika perspektiv, vilket ingår i rumsuppfattning. 

De kommenterade att barnen får tänka till ännu mer om de får kontrollera så att de andra 

barnen verkligen ser djuren, eftersom det är beroende av var på stigen man står. 

 

Vid planeringen utgick förskollärarna från sitt nuvarande tema och förde där in 

rumsuppfattningen. Barnen hade frågat efter en lek som de gjort tidigare och denna blev 

utgångspunkt för aktiviteten. Vid ett tidigare tillfälle som leken gjorts hade 

förskollärarna tagit djur som barnen hade svårt för att namnge (fantasidjur). Denna gång 

tänkte de använda vanliga djur som barnen känner igen så att de skulle kunna benämna 
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djuren i samband med lägesorden. Förskollärarnas förhoppningar var att barnen 

fortsätter att leka med djuren även efter den styrda aktiviteten. De öppnar upp 

möjligheter till fortsatt lek om barnen visar intresse för det. Förskollärarna betonar att 

leken är viktig för barns matematikinlärning. Under planeringen säger förskollärarna att 

barnen ska få vara delaktiga i aktiviteten genom att låta dem få göra en egen bana där de 

själva får gömma djuren i skogen. De nämner att barnen säkert kommer med egna idéer 

och att de brukar vara väldigt kreativa.  

 

Att förskollärarna är medvetna om sin egen roll för synliggörandet av matematik i 

förskolan visar sig under intervjun. De menar att matematik finns överallt om bara 

pedagogerna uppmärksammar den. De säger vidare att det beror på pedagogerna hur 

mycket matematik som kommer in i förskolans verksamhet. Barn tycker om att tänka, 

klura, försöka, pröva och experimentera utan att de tänker på att det är matematik, de 

menar att pedagogerna måste synliggöra det. Pedagogerna måste se matematiken i vad 

barnen gör och hjälpa dem att utvecklas vidare. Förskollärarna betonar också vikten av 

att använda ”riktiga” matematiska begrepp bland barnen, vilket de själva inte gjorde om 

de ser några år tillbaka. Exempelvis nämner de cirkel och kvadrat, istället för rund och 

fyrkantig.  

 

Enligt förskollärarna ingår det i pedagogens roll att uppmuntra och utmana barnen. 

Uppmuntran kan ske verbalt exempelvis genom att reflektera över barnens lärande. 

Genom att erbjuda olika material utmanas också barnen. Ett exempel är ett pussel med 

många bitar som förskollärarna introducerade för barnen och som gjorde att många utav 

barnen lärde sig siffrorna. Femkompisar är ett annat exempel som nämns. Här vet 

barnen att tre och två är fem men får de frågan om vad tre plus två blir vet de inte, 

eftersom de inte har förståelsen för ordet plus. Förskollärarna konstaterade att de borde 

ha gått vidare med femkompisarna och fört in begreppet plus. Ett resultat utifrån detta är 

att förskollärarna är medvetna om sin egen betydelse samt att de i detta fall, borde ha 

utmanat barnen vidare. De säger också att de allt för ofta går vidare med nya saker 

istället för att fördjupa sig i och utveckla det som de håller på med. Vid intervjun talade 

förskollärarna om att pedagogerna måste få barnen att tänka, istället för att tala om hur 

det ska vara. Det är viktigt att pedagogerna ställer frågor till barnen som får dem att 

tänka och fundera. Ett exempel de gav där barnen fick fundera själva var när de provade 

hur många deciliter det gick på en liter. När barnen testade blev det allt mellan 12-24 dl, 
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vilket ledde till en diskussion bland barnen om hur det kunde bli så olika. De fick pröva 

igen och titta på hur de mätt och då kom de fram till att de inte hade haft fulla mått. 

Genom att lyssna och hjälpa barnen vidare i diskussioner menar förskollärarna att de 

kan hjälpa till att stärka barnens matematiska utveckling.  

 

Under intervjun framkom flera exempel på hur de i vardagen tog tillvara på barns frågor 

och intressen. Ett exempel var när ett barn ville dela ett äpple i hundra bitar, vilket de då 

gjorde. Denna delning gav mycket diskussioner bland barnen. Förskollärarna menar att 

mycket av matematiken inte är planerad, utan de tar tillvara på stundens ingivelse och 

vad som händer just då. Barn lär sig av varandra enligt förskollärarna. De brukar 

uppmana barnen att förklara för varandra om hur de tänkt eller gjort. De gav bl.a. ett 

exempel på ett pussel som använts flitigt, där barnen har samarbetat och lärt av 

varandra. Här förtydligar de också hur olika barnen lägger pusslet och hur olika de lär.   

5.2  Resultat genomförande 

Förskollärarna började aktiviteten med att barnen fick berätta om sina erfarenheter från 

ett tidigare tillfälle då de gjort en liknande lek. Barnen uppmärksammades av 

förskollärarna att ta tillvara på naturen, genom att exempelvis gömma högt upp i träden, 

bakom stenen eller under granen. Under aktiviteten använde förskollärarna och barnen 

följande lägesord: högt, lågt, nere, framför, bakom, under, på, ovanpå, ovanför, bredvid, 

vid sidan av, mellan, mittemellan, mitt i. Barnen fick även prova att se djuren från olika 

håll beroende på var de stod, på så vis synliggjordes olika perspektiv för barnen. Vid ett 

flertal tillfällen synliggjorde förskollärarna olika matematiska begrepp för barnen. 

Aktiviteten gjordes i smågrupper och då väntetid uppstod använde förskollärarna sig av 

olika ”uppdragskort”, exempelvis lägg något litet i din ficka, ställ dig på någonting eller 

hämta någonting som är större än din hand. 

 

Barnen visade intresse och engagemang i aktiviteten, vilket förskollärarna tog tillvara 

genom att ställa öppna följdfrågor till barnen.  Eftersom barnen själva fick lägga ut 

djuren och förklara för de andra barnen om var de placerat dem, gjordes barnen 

delaktiga i aktiviteten. Förskollärarna var noga med att alla barn fick komma till tals och 

uppmuntrade dem att berätta och förklara för varandra. Samtidigt hade förskollärarna 

ibland svårt för att vänta in barnen och gav svaren för tidigt, vilket de också 

konstaterade själva. Inför nya uppdrag frågade alltid förskollärarna barnen om de ville 

fortsätta aktiviteten. 
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5.3  Resultat utvärdering 

Förskollärarna var överens om att en annan typ av skogsmiljö hade gjort lägesorden mer 

tydliga för barnen, eftersom marken var täckt av blåbärsris. Samtidigt var detta en känd 

miljö för barnen vilket gjorde att de kunde koncentrera sig på aktiviteten. Så enligt 

förskollärarna fanns det både för- och nackdelar med den aktuella utomhusmiljön. De 

tror däremot inte att någon utomhusmiljö kan vara ett hinder för att utveckla barns 

rumsuppfattning. I deras utvärdering nämner de fördelen med att ha en varierad 

utomhusmiljö i förskolans närhet. De har själva tillgång till många olika platser, allt från 

olika skogsmiljöer, ängar, vattendrag samt olika lekplatser. Förskollärarna drar 

slutsatsen att de inte behöver tänka på att en viss miljö används för att synliggöra 

rumsuppfattning, utan de anser att alla platser är användbara och att variationer i miljön 

är en tillgång. Barnens förståelse för rumsuppfattning med fokus på lägesord ökade 

genom aktiviteten. Förskollärarna upplevde att barnen har förståelsen men anser att de 

borde använda begreppen mer verbalt i sin vardag. Små förändringar som förskollärarna 

kom på under aktiviteten gjorde att barnen fick tänka till lite extra och mer verbalt 

förklara djurens placering, vilket ökade användningen av lägesorden.  

 

I utvärderingen framhöll förskollärarna att de redan på planeringsstadiet ville hålla 

aktiviteten ”lite öppen” utifrån barnens intresse. Eftersom inte alla barn ville göra 

aktiviteten fler gånger valde förskollärarna att inte upprepa den. Under utvärderingen 

kom de på att de kunde ha gjort aktiviteten med de barn som ville fortsätta, istället för 

att avbryta den helt. Förskollärarna påpekade att de under aktiviteten anammade barnens 

idéer och var öppna för barnens förslag. Den aktuella dagen var barnantalet lägre än 

vanligt, vilket förskollärarna såg som en fördel. Det resulterade i att alla barn kom till 

tals på ett helt annat vis enligt förskollärarna. De betonade också att de själva mer 

verbalt borde utmana barnen i vardagen exempelvis vid matsituationer, då de ofta pekar 

på det de vill ha. Under utvärderingen påpekade förskollärarna att de under aktiviteten 

gjorde förändringar som gjorde att lägesorden användes ännu mer. Det var genom att 

barnen verbalt fick förklara för den vuxne var de skulle placera djuret. Förskollärarna 

konstaterade att det fanns saker som de kunde ha gjort annorlunda, om de tänkt efter lite 

mer före aktiviteten.  
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6 Analys 

 
Här analyseras resultaten utifrån den teoretiska bakgrunden och undersökningens 

frågeställningar. Precis som tidigare följs den pedagogiska processen och resultaten 

analyseras utifrån planering, genomförande, samt utvärdering. 

6.1 Analys planering 

Resultaten där förskollärarna visar på en positiv inställning till matematik i 

utomhusmiljö stämmer väl överens med Molanders m.fl. (2007) syn på utomhusmiljön 

som en utvecklande plats för matematiskt lärande. Förskollärarna använder olika 

material som finns att tillgå i naturen samt kompletterar även med inomhusmaterial, 

vilket ger den variation och nya möjligheter till lärande som Ericsson (2002) 

förespråkar. Av resultaten kan vi utläsa att pedagogen har en viktig roll när det gäller att 

ta tillvara på utomhusmiljön för att stimulera barns rumsuppfattning.  

 

Aktivitetens syfte som var att stimulera barns användande av lägesord ingår i Perssons 

(2007), Magnes (2004) och Solem & Reikerås (2004) definition av begreppet 

rumsuppfattning. Av planeringen kan vi konstatera att förskollärarnas tankar var att ge 

barnen många möjligheter att förklara olika placeringar.  Av resultaten kan vi se att 

förskollärarna är medvetna om att vilken position djuren har, är beroende av vilket 

perspektiv barnen ser ur precis som Björklund (2008) beskriver.  

 

I och med att förskollärarna i planeringen av aktiviteten utgick från temat samt hade 

barnens idéer som utgångspunkt, tog de vara på barnens intresse. Detta tolkar vi som att 

förskollärarna förde in matematiken i ett meningsfullt sammanhang för barnen, precis 

som förskolans läroplan förespråkar (Skolverket, 2006). I ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv utgår man ifrån barnens förståelse och tidigare erfarenheter för att därifrån 

hjälpa dem att bygga ny kunskap (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Förskollärarna utgick från barnens erfarenhetsvärld genom att de i planeringen av 

aktiviteten tog tillvara på det pågående temat, samt tänkte använda sig av kända djur för 

barnen. Ahlberg (1994) uppmärksammar också hur viktigt det är att matematiken i 

förskolan har anknytning till barnens kunskaper och erfarenhetsvärld, för att lärandet 

skall främjas. Vår tolkning utifrån planeringen är att förskollärarna strävade efter att 

uppnå detta.  
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Av förskollärarnas betoning om att leken är viktig för barns matematiska utveckling kan 

vi tydligt se en koppling till Johansson & Pramling Samuelssons (2007) uttalande om att 

lek är det samma som lärande. Eftersom förskollärarna gjorde barnen delaktiga i 

aktiviteten menar Ahlberg (1994) att de skapade en lärsituation där kunskapen 

integrerades och därmed kan den användas även i andra situationer.  

 

Pedagogerna har en avgörande roll för att matematik synliggörs i förskolans 

verksamhet. Att läraren skall synliggöra och uppmärksamma matematik i barns olika 

aktiviteter stämmer överens med förskollärarnas tankar om att de själva måste se 

matematiken i det barnen gör och hjälpa dem att utvecklas vidare i sitt matematiska 

tänkande (Ahlberg 1994). Av resultatet kan vi utläsa att förskollärarna är medvetna om 

sin betydelse för att synliggöra matematik för barnen i förskolan. Vi kan också se att 

förskollärarna är medvetna om vikten av att använda ”riktiga” matematiska begrepp, 

vilket kan kopplas samman med Vygotskijs (1999) tankar om språkets betydelse för 

såväl begreppsbildning som tänkande i begrepp.  

 

Att skapa aktiviteter och ställa frågor som ger barnen utmaningar är enligt Sterner 

(2007) lärarens uppgift. Förskollärarna framhåller i planeringen sin betydelse för att 

utmana barnen vidare, samtidigt som de ger exempel på situationer där de inte gjorde 

detta. Vid exemplet med femkompisarna borde det ha varit inom ramen för barnens 

utvecklingszon, att föra in begreppet plus. Utvecklingszon är enligt Vygotskij (1999) en 

karta över barnets tänkbara förmåga och det är genom utmaningar i denna zon som 

utveckling sker. Av förskollärarnas tankar kan vi konstatera att detta är någonting som 

kan utvecklas i olika situationer. Förskollärarna borde oftare utmana barnen i deras 

utvecklingszon.  

 

I exemplen med äppelbitarna och decilitermåtten kan vi se hur förskollärarna ger barnen 

möjligheter att kommunicera och reflektera tillsammans. Precis som Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006) anser förskollärarna att detta bidrar till utveckling. Av 

resultatet kan vi konstatera att förskollärarna ger barnen utrymme för diskussioner, 

vilket främjar deras matematiska intresse och utveckling enligt Björklund (2008). De 

tog också vara på mångfalden av idéer hos barnen genom att de provade om igen och 

visade varandra hur de hade gjort. Här ser vi ett tydligt samband med det som 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) beskriver som metakognitiva samtal. Att 
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omgivningen har betydelse för barns lärande betonar både Vygotskij (i Bråten 1998) 

och Björklund (2008). De menar att lärande sker i kommunikation och interaktion med 

andra människor. Utifrån olika uttalande tolkar vi att förskollärarna har förståelse för att 

barn lär i ett socialt sammanhang.  

6.2  Analys genomförande 

Både Magne (2004) och Solem & Reikerås (2004) menar att det är nödvändigt med 

rörelse för att barn ska kunna utveckla sin rumsuppfattning. I observationerna såg vi att 

barnen ständigt var fysiskt aktiva men att rörelse är viktigt för rumsuppfattningen, 

nämndes aldrig av förskollärarna. Vår tolkning av resultatet är att förskollärarna inte var 

fullt medvetna om detta. De lägesord som användes under aktiviteten av förskollärare 

och barn, är placeringsord som Solem & Reikerås (2004) anser vara viktiga att använda 

för att utveckla barns rumsuppfattning. Att kommunicera och beskriva positioner under 

lek stärker barns förståelse för lägesbegrepp, enligt Björklund (2008). Detta kan vi 

konstatera att förskollärarna lyckades väl med under genomförandet. Genom 

”uppdragskorten” stärktes barnens rumsuppfattning med hjälp av utomhusmiljön. 

 

Av resultatet kan vi se att barnens delaktighet i aktiviteten gjorde dem engagerade och 

intresserade och aktiviteten blev på så vis meningsfull för barnen.  Vår tolkning av 

resultatet är att förskollärarna har förmågan att möta det lekande barnet och där låta dem 

få erfarenhet av grundläggande matematik (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). 

Vid presentationen av aktiviteten lät de barnen berätta om sina tidigare upplevelser av 

leken vilket innebar att de hade barnens förståelse och egna erfarenheter som 

utgångspunkt i aktiviteten. Trots att förskollärarna ibland hade svårt att vänta in barnen, 

tolkade vi det som att det fanns en medvetenhet om att de borde göra detta. I 

kommunikationen med barnen kan vi se att förskollärarna får alla barn att tala och 

reflektera, vilket är viktigt inom utvecklingspedagogiken (Samuelsson & Sheridan 

2006).  

6.3 Analys utvärdering 

Precis som Ericsson (2002) ser förskollärarna fördelen med att ha en varierad 

utomhusmiljö att tillgå. I och med förskolans placering med tillgång till många olika 

utomhusmiljöer har förskolan stora möjligheter att erbjuda platser som utmanar, lockar 

till lek och aktivitet som inspirerar barnen att utforska sin omvärld. Vår tolkning är att 
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förskollärarna tar vara på miljöns pedagogiska betydelse, vilket också betonas i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2006).  

 

Eftersom pedagogerna upplevde att barnen inte använde lägesord så mycket i vardagen, 

tror vi en orsak till detta kan vara att vuxna i barnens närhet inte verbalt beskriver 

lägesord i den omfattning som man skulle kunna. Björklund (2008) betonar vikten av att 

i vardag och lek beskriva positioner tillsammans med barnen, för att de skall få 

förståelse för begreppen.  

 

Utifrån resultatet kan vi se att förskollärarna är öppna för att använda sig av idéer från 

barnen, vilket skapar mångfald i lärandet (Skolverket, 2006). Under hela den 

pedagogiska processen har vi upplevt att förskollärarna gett barnen tid för att tala och 

reflektera i olika situationer där matematik förekommer. Inom utvecklingspedagogiken 

är det viktigt att barn i förskolan får tala och reflektera (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006).  

 

Av resultatet kan vi se att förskollärarna är medvetna om att de har en viktig roll när det 

gäller att uppmärksamma matematiska begrepp tillsammans med barnen. För precis som 

Ämting (2006) påpekar så är det genom att pedagogerna hjälper barnen att 

uppmärksamma och sätta ord på vad de ser och upplever, som de synliggör 

matematiken. Efter att ha följt förskollärarnas tankar i den pedagogiska processen kan vi 

dra slutsatsen att det beror mycket på pedagogerna, vilka matematiska erfarenheter 

barnen erbjuds. För som förskollärarna konstaterade så finns det alltid saker att utveckla 

för att synliggöra matematiken ytterligare. Enligt Doverborg (2006) krävs det både 

kompetenta och engagerade pedagoger som hjälper barnen att erövra matematiken. 

6.4 Sammanfattning 

Resultatet visar att det absolut inte finns några hinder för att stimulera barns 

rumsuppfattning i utomhusmiljö. Tvärtom kan den med fördel stärkas i denna miljö, 

bara pedagogerna är medvetna och tar tillvara på möjligheterna. Av resultatet kan vi 

utläsa att barns intresse och erfarenhetsvärld tas tillvara och att barnen görs delaktiga i 

aktiviteten, vilket gör att barnen upplever meningsfullhet och därmed gynnas också 

deras lärande.  
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Pedagogens roll och kompetens är viktig för synliggörandet av matematiken runt oss 

och för att stimulera matematiska tankar genom att ge barnen utmaningar. I resultatet 

kan vi se förskollärarnas medvetenhet om denna betydelse, men det finns också 

exempel som visar att detta kan utvecklas ännu mer. Att det är viktigt för barns 

matematiska lärande att få kommunicera och reflektera tillsammans med andra, 

framkommer också av undersökningens resultat. Medvetenheten om att ställa frågor till 

barnen för att få igång deras tankar finns hos förskollärarna, men trots denna 

medvetenhet så visar resultatet att de ibland förekommer barnen.   
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Undersökningen har infriat våra förväntningar när det gäller att få mer kunskap kring 

matematik i förskolans utomhusmiljö. Syfte var att undersöka hur pedagogerna 

synliggör matematik i förskolans utomhusmiljö med fokus på rumsuppfattning. Genom 

att följa den pedagogiska processen har intresset och vår kunskap för matematik i 

kombination med utvecklingspedagogik förstärkts. Våra första tankar var att undersöka 

hur pedagogerna synliggör matematik i förskolans utomhusmiljö. För att göra 

undersökningen möjlig fick vi fokusera på rumsuppfattning i kombination med 

utvecklingspedagogik, vilket vi i efterhand kan konstatera var en lagom avgränsning. Vi 

anser att vi uppfyllt syftet och fått svar på våra frågeställningar. Efter den nya kunskap 

som undersökningen bidragit med, är förhoppningen att vi som framtida lärare lättare 

kan leva upp till de matematiska strävansmålen i förskolans läroplan.  

 

Undersökningen har inte gett oss några förvånande svar i vårt resultat. Vi kan däremot 

konstatera att upptäckten av delar ur utvecklingspedagogiken var genomgående under 

den pedagogiska processen, vilket var mer än vi förväntat oss. Medvetenheten om att 

matematik finns runt oss hela tiden, har ökat genom undersökningen. Tidigare upplevde 

vi att vår medvetenhet om hur vi skulle synliggöra matematik tillsammans med barnen 

var tillräcklig, men vi inser att med ny fördjupad kunskap finns det mycket att utveckla. 

 

Att matematik är ett ämne som passar att arbeta med i utomhusmiljö har vi fått bekräftat 

genom undersökningen. Precis som Ämting (2006) och Molander m.fl. (2007) har vi 

upplevt att utomhusmiljön kan vara en utvecklande plats för matematiskt lärande. Även 

om vår undersökning bara omfattade en aktivitet i skogsmiljö inser vi vad berikande en 

variationsrik utomhusmiljö i förskolans närhet kan ge. Med tanke på vilka miljöer 

förskollärarna beskriver så har de en fantastisk möjlighet att ta tillvara på 

utomhusmiljön för att stimulera barns rumsuppfattning. Under den pedagogiska 

processen som följts är vi något förvånade över att inte förskollärarna vid något tillfälle 

nämner de fysiska fördelarna med utomhusmiljön, för att utveckla barns 

rumsuppfattning.  
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Resultatet av undersökningen har gett oss förståelse för hur viktigt det är med både 

engagemang, intresse och kunskap hos pedagoger. Saknar pedagogerna detta kan de inte 

ta tillvara på alla de tillfällen som ges för att synliggöra matematiken i förskolan. 

Ahlberg (2000) talar om hur viktigt barnets första möte med matematiken är och hur det 

påverkar deras framtida förhållningssätt till matematik. Att i förskolan använda 

utvecklingspedagogik i samband med matematik tror vi har en positiv effekt för barnens 

framtida matematikutveckling. Genom denna pedagogik tror vi att det matematiska 

lärandet blir lustfyllt och upplevs som meningsfullt för barnen, vilket förespråkas i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2006). Förhoppningsvis kan förskolans tidiga arbete 

med matematik bidra till att barnen senare i skolan klarar de matematiska målen.  

 

Cross, Woods och Schweingrubers (2009) forskning har visat att förskolebarn har mer 

kunskap kring matematik än vad pedagogerna ibland uppfattar och att de måste bli 

bättre på att tillvarata barnets kompetens. Detta har vi själva upplevt under vårt arbete i 

förskolan, eftersom barnen ofta överraskar oss pedagoger med sin kunskap och 

förståelse. Därför är det viktigt med kompetenta pedagoger som ger barnen möjligheter 

att göra matematiska erfarenheter i förskolan. Undersökningen har gett oss fördjupad 

kunskap om vilka möjligheter utvecklingspedagogiken ger, för att utveckla arbetet med 

barnen. Utifrån resultatet kan vi konstatera att pedagogerna måste ge barnen fler 

matematiska utmaningar i förskolans vardag. Dessa utmaningar ska ligga inom ramen 

för barnets utvecklingszon, alltså lite utöver den kunskap som barnet redan har. 

Betydelsen av att ge utmaningar för att främja barns utveckling betonas av Sterner 

(2007), Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) och Vygotskij (1999).  

 

Resultatet visar hur lätt det är att som pedagog servera barnen svaret istället för att ställa 

öppna frågor som gör att barnen själva får tänka och fundera över olika fenomen, trots 

att en medvetenhet om detta finns. Denna erfarenhet har vi själva från förskolans 

verksamhet, att ställa utmanade frågor är någonting vi behöver fortsätta att utveckla i 

vår nya lärarroll. Att små grupper gynnar barns möjligheter att kommunicera är också 

någonting att tänka på i förskolans verksamhet. För att barns matematiska lärande ska 

främjas måste barnen få möjlighet att lyssna, tala och reflektera tillsammans med andra 

(Björklund 2008).  
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7.2 Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetoder i undersökningen valdes att kombinera observationer och 

intervjuer med hjälp av videofilmning och ljudupptagning. Efter undersökningens 

genomförande kan vi konstatera att dessa metoder gav oss svar på frågeställningarna. 

Eftersom en observation gjordes innan varje intervjutillfälle kunde lämpliga frågor 

ställas, utifrån observationstillfället och undersökningens frågeställningar. Genom att 

använda ”öppna frågor” där det fanns möjlighet att komplettera med följdfrågor, 

insamlades ett användbart material att analysera. Förskollärarna som deltog i 

undersökningen var under hela arbetet positiva och tillmötesgående. Ingen av de 

intervjuade avböjde att vara med eller avbröt intervjuerna. Alla frågor besvarades samt 

kändes relevanta utifrån frågeställningarna.  

 

Att vi var två vid alla observationer och intervjuer samt att allt insamlat material kunde 

avlyssnas i efterhand, stärkte undersökningens reliabilitet. Däremot kan vi se att 

validiteten inte är fullständig när det gäller undersökningens innehåll. Genom att endast 

en aktivitet observerades var det naturligtvis nödvändigt med en begränsning av 

rumsuppfattningen. Förskollärarna valde att fokusera på placeringar och lägesord. Vår 

första frågeställning kan därför inte fullständigt besvaras, utan delar av 

rumsuppfattningen finns representerade i resultaten. Eftersom undersökningen endast 

gjordes på en förskola kan vi konstatera att resultatet inte kan generaliseras. I efterhand 

hade det varit intressant att göra en liknande undersökning på en annan förskola för att 

kunna jämföra likheter och skillnader, vilket tiden inte tillät inom ramen för vårt arbete.  

7.3 Fortsatt forskning 

När vi sökte relevant litteratur till teoridelen om utomhusmiljöns betydelse för 

rumsuppfattning, upptäckte vi att utbudet av litteratur och avhandlingar med tidigare 

forskning inom området var begränsat. Vi tycker att det är anmärkningsvärt med tanke 

på att utomhusmiljön inbjuder till rörelse, vilket både Magne (2004) och Solem & 

Reikerås (2004) påpekar är nödvändigt för att barn skall kunna utveckla sin 

rumsuppfattning. Utomhusmiljöns betydelse för både barns utveckling av 

rumsuppfattning, samt matematisk utveckling i sin helhet, hade varit spännande att 

forska vidare kring. Dessutom innefattar undersökningen endast hur barns 

rumsuppfattning i utomhusmiljö kan utvecklas med hjälp av utvecklingspedagogik. Här 
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hade det även varit intressant att forska vidare kring hur man med stöd av denna 

pedagogik kan utveckla andra matematiska områden, exempelvis taluppfattning. 

7.4 Implikationer för förskolans verksamhet 

Undersökningens resultatet visar att lärare med fördel kan stimulera barns 

rumsuppfattning i förskolans utomhusmiljö. Genom att föra in matematik under barnens 

utevistelse på förskolan skapar vi fler möjligheter för barnen att få förståelse för olika 

matematiska begrepp. Vi anser att vår undersökning visar att utvecklingspedagogik är 

utmärkt att använda sig av, för att stimulera barns matematiska tänkande i förskolan. 

Eftersom vi tycker att denna pedagogik väldigt väl stämmer överrens med läroplanens 

intentioner för förskolan, hoppas vi att undersökningen kan bidra till att den får större 

utrymme och mer praktisk tillämpning i förskolans vardag.  

 

För att vi som lärare ska kunna utmana de kompetenta barnen vi möter i förskolan krävs 

det matematisk medvetenhet och kunskap hos lärarna, vilket vi hoppas att vår 

undersökning kan medverka till. För som Solem & Reikerås (2004) påpekar är det 

pedagogernas kunskap och kompetens som är grunden för barns matematiska 

utveckling i förskolan. Får barnen en positiv upplevelse när de möter matematiken i 

förskolan främjar vi deras framtida matematiska utveckling.   
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Bilagor 1-3 

Tillstånd för observationer på Ert barns förskola                         

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Linneuniversitetet i Växjö, Lena Johansson och Annette Larsson 

som nu skall skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om matematik i förskolans 

utomhusmiljö. Vi har tänkt undersöka en pedagogisk process där vi kommer att göra 

observationer av planering, genomförande och utvärdering av en aktivitet i Ert barns förskolas 

utomhusmiljö.  

 

Under genomförande delen kommer vi att göra observationer i barngruppen. För att vi skall 

kunna genomföra dessa observationer ber vi om ert tillstånd att göra observationer av 

barngruppen där Ditt barn ingår. Både förskolan och barnen kommer att förbli anonyma, 

barnen kommer endast att benämnas i form av ålder. I vårt färdiga examensarbete kommer det 

inte att vara möjligt att identifiera vare sig förskolan, pedagogerna eller barnen. 

 

Har ni några frågor får ni gärna kontakta oss på följande telefonnummer: 

Lena Johansson tel. xxx 

Annette Larsson tel. xxx 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i observationerna  

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i observationerna 

 

Barnets namn:……………………………………………………... 

Målsmans underskrift:…………………………………………….. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lena och Annette 

 
                                                                                                                                 



 
 

Frågor till första intervjun  
 

Inledning: 

För att ni ska veta hur vi tänkt lägga upp intervjun kan vi berätta att vi börjar med några 

allmänna frågor kring matematik i förskolan. Därefter går vi vidare med några frågor om 

matematik i förskolans utomhusmiljö. I slutet av intervjun kommer några frågor som berör 

bans rumsuppfattning. Avslutningsvis kommer ni att få möjlighet att ställa ev. frågor som ni 

har till oss. 

 

Allmänna frågor: 

• Kan ni berätta för oss hur ni tänker kring matematik i förskolan? 

• Hur lär barn matematik? 

• Vad kan ni som pedagoger göra för att stimulera barns matematiska utveckling? 

• Tror ni miljön kan påverka barns matematikinlärning och i så fall på vilket vis? 

Frågor kring utomhusmiljön: 

• Hur går era tankar när ni ska planera en aktivitet kring matematik i utomhusmiljö? 

• Vad har ni för tidigare erfarenheter av matematik i utomhusmiljö? 

• Vilka möjligheter/hinder ser ni med matematikinlärning i utomhusmiljö? 

 Frågor kring barns rumsuppfattning: 

• Kan ni beskriva hur ni tänker när ni planerar en utomhusaktivitet där syftet är att 

utveckla barns rumsuppfattning? 

• Har ni fler exempel på hur ni tänker kring barns utveckling av rumsuppfattning? 

• Hur tar ni vara på utomhusmiljön för att utveckla/ synliggöra rumsuppfattningen för 

barnen?  

Avslutande fråga: 

• Vi har inga fler frågor idag, har ni några frågor eller något ni vill ta upp innan vi 

avslutar intervjun? 

 

 

 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                
 



 
 

Frågor till andra intervjun  
 

• Ni tog upp på planeringen att ni ville hålla dagen ”lite öppen” efter hur barnen visade 

sitt intresse för aktiviteterna, hur tyckte ni att det gick?  

• Reservplanen?  

• Ni delade in barnen i grupper med bara tre barn i varje, vad hade ni för avsikt med 

uppdelningen? 

• Vilka fördelar är det ni ser med att arbeta i mindre grupper? 

• Syftet ni hade med aktiviteten var att utveckla barnens förståelse för lägesord, hur 

upplevde ni att det gick? 

• På vilket sätt stärkte aktiviteterna barns rumsuppfattning? Kunde ni stimulerat den på 

ytterligare vis i aktiviteten? 

• I utvärderingen tog ni upp att utomhusmiljön på den aktuella platsen för 

genomförandet kanske inte var den bästa, kan ni utveckla vad ni menade med det? Har 

ni erfarenheter av någon annan utomhusmiljö än den aktuella platsen och i så fall 

beskriv för - och nackdelar? 

• Så här i efterhand kan ni lyfta det ni är nöjda med i er aktivitet och även om ni ville 

gjort någonting på ett annorlunda vis? Bra/mindre bra saker? 
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