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Abstrakt 
Matematik i utemiljö kan skapa lust och intresse för barns fortsatta lärande. Vi 
fokuserar i detta arbete på lusten och intresset för matematik och hur pedagogerna 
använder olika utemiljöer för att få barnen att se matematiken i vardagen.   
 
Syftet med arbetet är att undersöka om och hur man i olika utomhusmiljöer kan väcka 
lust och intresse för matematik hos barn i förskolan. Resultatet av undersökningen 
grundar sig på intervjuer med och observationer av pedagoger i förskolan. 
Pedagogerna i undersökningen arbetar alla med matematik ute i någon form.  
 
Undersökningen visar att miljövalet är av underordnad betydelse och att pedagogers 
medvetenhet och förhållningssätt framträder som det mest viktiga. Variationen av 
matematiksituationer blir däremot större om barnen får tillfälle att uppleva matematik 
i olika miljöer.  
 
Undersökningen visar att pedagoger använder barngruppen i miljön utomhus för att få 
barnen att reflektera utifrån sina egna och andras synsätt, detta skapar lust att lära.  
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1. Inledning:  
Alla har en uppfattning om matematik, positiv eller negativ. Redan i tidiga år får barnen med 
sig detta. De färgas av sin omgivning, det vill säga föräldrar, pedagoger, andra vuxna och 
syskon. Omgivningens uppfattning om matematik överförs till barnen. Är matematiken rolig, 
intressant och något som är användbart senare i livet eller är den tråkig, något som bara ska 
läras in utan att jag förstår vad den är bra för i ett längre perspektiv? Skolverket menar i sin 
rapport, Lusten att lära, att nyckeln till att skapa lust att lära är att förstå sambandet kring ett 
matematikproblem, glädjen det genererar skapar lust till fortsatt lärande (2003). Hur det 
resoneras runtomkring barnet om matematik är det som gör att barnet får en viss uppfattning 
om ämnet. Barn lär tillsammans med andra via kommunikation samt praktiskt utövande. 
 
Våra egna erfarenheter är att matematiken blev ointressant när vi inte längre kunde koppla 
den till verkligheten. När våra lärare inte längre kunde svara på frågan ”varför ska vi lära oss 
detta?” Enligt tidigare forskning kring utomhusmatematikens möjligheter kan lärandet 
utomhus få barnen att koppla ihop praktisk kunskap med teoretisk (Borg & Karlsson 2007).  
Genom att till exempel utgå ifrån verkligheten i utemiljön finns möjlighet att väcka lust och 
intresse för matematiken, det vill säga den matematik som finns överallt omkring oss. Enligt 
läroplanen (Lpfö 98 2006) ska detta tillgodoses via utomhusaktiviteter i både planerad miljö 
och i naturmiljö där möjligheter till lek och andra aktiviteter bör ges. Med planerad miljö 
menas lekplatser, skolgårdar och andra av människan skapade miljöer. 
   
Vi vill i vårt examensarbete undersöka om pedagogen genom att använda matematik i 
utemiljön väcker lust och intresse hos barnen. Hur kan pedagogen med hjälp av miljön väcka 
en positiv bild av matematiken?  En metod för pedagogen kan vara att använda sig av olika 
miljöer ute.   Vi vill undersöka om förskolor använder utemiljön och i så fall hur. 
  
Förskolorna vi undersökt ligger på landsbygd respektive i storstad. Förskolornas placering gör 
att utemiljöerna ser olika ut. Vi vill undersöka vilka miljöer pedagogerna väljer när de arbetar 
med matematik utomhus. Vilka möjligheter finns i de olika miljöerna? Vår undersökning 
kommer att rikta sig mot förskolan och barn i åldern 1-5 år. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om och hur man i olika utomhusmiljöer kan 
väcka lust och intresse för matematik hos barn i förskolan. 

2.2 Frågeställningar 

Vilken betydelse har valet av utemiljö för möjligheten att väcka lust och intresse hos barnen?  
Vad ser pedagogen för möjligheter till matematik med den utemiljö som finns tillgänglig?  
Hur använder pedagogen utemiljön för att skapa lust och intresse i den tidiga matematiken? 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Vad är matematik? 

Solem och Reikerås (2004) menar att matematik är mer än siffror, multiplikation, bråk och 
procent. Algebra, geometri, talräkning, ekvationer, statistik och sannolikhetslära är sådant 
som de flesta anser är matematik. Enligt Skolverket (2003) är matematik en problemlösande 
aktivitet i ständig utveckling med en historia av femtusen år.  För att upptäcka barns 
matematik menar Solem och Reikerås (2004) att vi måste kunna se och känna igen 
matematiken i andra sammanhang. Matematiken finns i många vardagliga situationer. 
Lorentzson (2003) menar att matematik i vuxenlivet kan bland annat vara att kunna förstå 
aktiekursen för att kunna räkna ut den egna pensionen, räkna ut en 3-procentig löneförhöjning 
och vilket elbolag som är mest lönsamt. Många yrken kräver datakunskaper och att kunna 
hantera kalkylprogram och så vidare. De tekniska och logiska kunskaperna sätts ständigt på 
prov i vardagen som när möbler ska sättas ihop, gardiner ska sys och vara rätt längd eller att 
hushållsbudgeten stämmer.  

Genom att analysera barns aktiviteter utifrån Alan Bishops (2004) sex fundamentala 
aktiviteter kan vi få en bredare och mer nyanserad bild om vad matematik är för oss och för 
barnen. Dessa sex matematiska aktiviteter är:  

1. Förklaring och argumentation motiveringar och förklaringar, resonemang och logiska 

slutsatser. […]  
2. Lokalisering, att hitta, orientera sig i rummet – lokalisering och placering.  
3. Design, former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst. […]  
4. Räkning, räkning, antalsord, räknesystem och talsystem. […]  
5. Mätning, jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och 

pengar. […]   
6. Lekar och spel, rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, 

tärningsspel, pussel… […] 

3.2 Matematik för förskolebarn 

1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 98. Den har en tydlig inriktning mot lärande och 
värdegrundsperspektivet som verksamheterna skall genomsyras av (Doverborg 2006). Alla 
barn från ett till fem år, menar Doverborg, skall utmanas i sitt matematiska tänkande utifrån 
vad som kan vara intressant och relevant för dem. Doverborg har plockat ut några av de mål 
Lpfö menar att förskolan ska sträva efter för varje barn. 

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 
• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, 
• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin 

förmåga att orientera sig i tid och rum (Doverborg  2006:6). 

Matematik för förskolebarn är att få uppleva matematiken med hela kroppen, det vill säga att 
de skaffar sig erfarenheter av de olika matematiska begreppen genom att praktisk uppleva 
den. Med den vuxnes hjälp sätter barnet ord på upplevelser och uppmuntras att mäta, väga 
samt räkna det som har upptäckts. Då får barnet en förståelse för vad matematik är menar 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Doverborg (2006) menar att förskolans 
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matematik ska sättas in i förskolans tradition, det vill säga i leken, vardagssituationerna och i 
temaarbetet och alltid utgå från barnens perspektiv. Barnen måste få hjälp av professionella 
och engagerade pedagoger att känna tilltro till sin egen förmåga att erövra matematik.  

Reis (1999) menar att det i barnens vardag ofta uppstår problem som behöver lösas. Intuitivt 
uppfattar de fenomen och företeelser som till exempel avstånd, tyngd, längd, massa, höjd, 
riktning, ett- till ett- principen, mindre än, större än, vilket också kan beskrivas med 
matematiska symboler och strukturer (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). För att 
barnen skall kunna erövra matematikens värld är det viktigt att pedagogen hjälper dem att 
uppfatta och förstå matematikens språk.  

Barn är olika och har olika bakgrund, deras kunskaper om de matematiska begreppen är 
individuella. Därför är det viktigt att guida barnen med varsam hand in i matematikens värld. 
Det är pedagogens uppgift att vara lyhörd och göra barnen uppmärksamma och intresserade 
av det konkreta och abstrakta symbolspråket på lång sikt anser Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999). När pedagogen dokumenterar och låter barnen reflektera över 
matematiken som finns i deras vardag får det en möjlighet att upptäcka och lära matematik  
enligt Emanuelsson och Doverborg (2008).  

3.4 Sociokulturellt perspektiv i förskolan 

Vygotskij menar att utifrån det sociokulturella perspektivet är det de aktiviteter vi gör 
tillsammans med andra som ger oss nya erfarenheter. Dessa tillsammans med mina tidigare 
erfarenheter blir sedan till nya kunskaper, då mina tankar formas tillsammans med andras 
tankar (Strandberg 2006). Teorin har en helhetssyn där förnimmelse och tankeförmåga hör 
samman (Vygotskij 1995). Vygotskij (1995) menar att det är en kulturell teori där människan 
skapar en bild av världen för att bli medveten om den. 

Liknande tankar har Säljö (2000) som beskriver att lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är 
hur vi från vår kultur och omgivning tar tillvara resurser för att tänka och utföra projekt 
praktiskt och hur den enskilda individen tar tillvara de kollektiva kunskaperna. För att kunna 
analysera begrepp behöver vi vår hjärna men begreppen finns inte i vår hjärna utan har med 
innebörd och mening att göra och är kommunikativa. De kunskaper vi då får byggs upp i det 
samhälle vi lever i och den miljön vi vistas i genom interaktion mellan människor. Det är de 
intellektuella och praktiska redskapen som blir resurser och genom samspel med andra i olika 
kollektiva verksamheter kan vi utnyttja detta beroende på vilka förutsättningar naturen gett 
oss. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är ändå att i processerna är det 
kommunikation/interaktion mellan människor som är det avgörande. Barn lär sig i lek och i 
samspel med personer i sin omgivning. Omvärlden tolkas i gemensamma och kollektiva 
mänskliga verksamheter. Det är skillnad på stadsmiljö och landsbygdsmiljö vilket ger barnen 
olika förutsättningar. Säljö beskriver nedan de stora skillnader det kan vara på barns 
uppväxtmiljöer i världen men att det även kan vara stora skillnader inom landets gränser. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det uppenbart att världen i många avseenden fungerar tämligen 
olika i olika miljöer. Livsformer för barn som växer upp på barnhem i New Dehlis slum, i en 
medelklassförort i Genéve eller San Diego, i Skövde, bland innuiter på Grönland eller en 
nomadiserande folkgrupp i Afrika är tämligen olika. Religion, världsbild, sätt att umgås och den 
fysiska miljön skiljer sig åt radikalt. Även om vi minskar den geografiska spännvidden, är det 
uppenbart att det är stor skillnad mellan att växa upp i en urban, multikulturell miljö som många 
storstäder utgör i jämförelse med att bo i en stabil miljö på landsbyggden med stor kontinuitet och 
släktskapsförhållanden och kanske en väl integrerad gemenskap i byn (Säljö 2000:68-69). 
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Förskolebarns möjligheter att lära matematik sker inte i första hand via lärarledda aktiviteter 
utan i samspel mellan barn och lärare som gemensamt skapar kunskap. Det blir lärarens 
uppgift att synliggöra matematiken för barnet men också att se till att det finns tid för att 
reflektera över matematiken det möter. För att kunna uppfatta och reflektera över 
matematiken som finns överallt i barnens värld måste de få erövra den tillsammans med andra 
barn och kunniga lärare som har kunskaper om den grundläggande matematiken. Hur barnet 
tänker och uppfattar matematik blir utgångspunkt för barns matematiklärande men också att 
utmana barnet är matematiklärande. Lärandet tar sin början på den nivå barnet befinner sig 
där egna erfarenheter skapar föreställningar som leder till hur de tolkar nya situationer och för 
läraren blir det då viktigt att försöka ta reda på barnets tankar och synliggöra dem för att visa 
på mångfalden som andra kan ta del av, detta kan ske genom att få tillfälle att reflektera över 
andras tankar och idéer. Vad barnet får för respons och hur lärare och andra barn agerar och 
kommunicerar kring sina tankar och erfarenheter har stor betydelse för lärandet och för att 
skapa mening och innebörder av sina erfarenheter.  Det gäller att vara lyhörd för varje enskilt 
barns erfarenhetsvärld och att kunna skapa en kommunikation utifrån varje barns individuella 
nivå (Doverborg & Emanuelsson 2008). För att möta barnets matematik menar Solem och 
Reikerås (2004) är det nödvändigt att ha kunskap om och förstå barnets språk. Då går det att 
upptäcka hur de tänker för att sedan kunna kommunicera med det på ett stödjande sätt. Språk 
av första ordningen, det vill säga, det språk någon är förtrogen med och kan uttrycka sig på 
och förstå kan vara ett sätt att kommunicera sin matematik med andra på. För barnet kan det 
vara bilder, teckningar och fingrarna. För att barnet ska kunna utveckla sin matematiska 
kompetens är det viktigt att få använda det språket som det har lätt att uttrycka sig på (2004).  

Doverborg och Emanuelsson (2008) menar på att förskolan i Sverige är unik på det viset att 
den utgår ifrån barns erfarenhetsvärld, drivkraft och förståelse för sin omvärld på det vis som 
beskrivs i citatet ovan. Det är detta som är i fokus där omsorg, fostran och lärande bildar en 
helhet. Genom att ge barnen stöd och uppmuntran utvecklar barnen en positiv uppfattning om 
sig själva, som lärande och skapande individer, vilket är ett av förskolans mål. 

3.5 Miljöns betydelse för matematik 

Ericsson (2004) beskriver att under hennes första tid i läraryrket var barnen vana vid att vistas 
utomhus. Dessutom hade de en vardaglig relation till naturen via till exempel jordbruk eller 
skogsbruk. Ericsson frågar sig hur det ser ur med detta för dagens barn? Hon menar att idag 
har barn inte den nära relationen med naturen av olika orsaker och kan snarare uppleva en 
otrygghet och ett obehag vid vistelse i naturen. Därför, menar Ericsson, kan det ta lite tid att 
få barnen fokuserade och avslappnade i sitt förhållningssätt till att använda naturen som en 
lärmiljö. I naturen, menar Ericsson, finns alltid sysselsättning, alla kan vistas där utan att bli 
dömda eller utstötta, naturen erbjuder utmaning och ro på lika villkor och utifrån de 
förutsättningar varje individ har (2004).  

Hur utemiljön ser ut för förskolebarn beror förstås på var förskolan är belägen, menar 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Något som alltid finns oavsett förskolans plats 
är stenar, pinnar, snö, vatten och sand. Dessa naturliga material kan användas på många sätt 
som har kopplingar till matematik. Cyklar brukar finnas på de flesta förskolor och för det 
mesta i olika storlekar vilket gör att de kan sorteras på olika sätt. Barnen får öva på turordning 
och tidsbegrepp. I förskolans närmiljö kan barnen kanske hitta hus med olika många fönster, 
dörrar, se att det finns höga eller låga hus, fundera över hur många som bor i husen Genom att 
studera byggnader med matematiska ögon menar Rönning (2006) att vi kan utveckla 
matematikbegrepp och samtidigt bli uppmärksamma på detaljer som annars kanske hade gått 
spårlöst förbi. Det kan finnas bilar i olika former och storlekar. Träd som också ser olika ut 
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och är olika höga med skillnader på vilka former löven eller barren har. De kan få känna 
skillnader på tyngder, jämföra löv och sten till exempel. Det finns oändliga möjligheter i 
utemiljön (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999).  

Naturen kan användas som källa i matematik där olika material kan sorteras och klassificeras 
för att upptäcka likheter och skillnader i sättet att tänka. Sorteringsövningar gör att barns 
logiska tänkande utvecklas. Grundbegreppen: tung – lätt, tjock – smal, lång – längre – längst, 
och former, färg, lägesord, rumsuppfattning går också att arbeta matematiskt med utomhus, 
liksom problemlösning kring mätning, jämförelser, enheter och tidmätning. 

I uterummet är det barnen som hittar materialet och det förändras ständigt året runt (Ämting 
2006). Årstidernas växling och de fyra elementen bildar ramen och utgångspunkten för 
lärandet. Hjärnforskaren Matti Bergström (2006) menar att i en miljö där det är vackert, ljust 
och friskt mår barn bra samt har sina sinnen vidöppna. Materialet barnen kan hitta ute passar 
för de flesta aktiviteter och för de flesta barn (2006). 

3.6 Lust till matematik 

I Skolverkets rapport (2003) som fokuserar på lusten att lära försöker man definiera begreppet 
lust. De forskare som ingick i skolverkets rapport drog slutsatsen att när vi engagerar oss med 
både kropp och själ, erfar aha-upplevelsen av att verkligen förstå, då skapas lust att lära. 
Ingredienser som fanns med i upplevelsen av lust var nyfikenhet, uppfinningsförmåga, 
upptäckariver och glädje. Skolverket menar att om barnen i förskolan får möta medvetna 
pedagoger som har en planerad verksamhet där barnen får laborera, samtala och praktisera 
matematik i olika situationer, får de en tilltro till sitt eget tänkande vilket skapar lust och 
intresse att lära mer (2003).   

Enligt rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) kännetecknas de undervisningsmiljöer där 
flest engagerade elever med lust att lära finns, av följande: 

      - variation i innehåll och arbetsformer. 

- utrymme för både känsla och tanke. 

- upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elev och lärare. 

- möjlighet att jobba både individuellt och i grupp. 

- prat och reflekterande kring olika sätt att lösa uppgifter. 

- inslag av laborativt, undersökande arbetssätt. 

- att eleverna fick återkoppling på vad de gjort. 

- att läraren var lyhörd för elevernas egna, ibland okonventionella lösningar (Lorentzson 2003: 14).   

Ämting (2006) anser att barnen inte ska ha för bråttom, pedagogerna skall låta dem ta det 
lugnt och göra upptäckter i sin egen takt samt göra det intressant för barnen att söka efter nya 
kunskaper, de får då lust att lära sig mer. Likadant är det när vi utgår från nuet och leken, ser 
det med barnens ögon och litar på att det kan vara början på något. Men också att vi ställer 
vägledande frågor och erbjuder material som gör att de får inspiration att göra en 
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konstruktion, experimentera, väga eller mäta något. Då händer det kanske oväntade och 
spännande saker som ger barnen bestående minnen (2006).  
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4. Metod 

4.1 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningsmetoden valdes och genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Vi valde att göra 
intervjuer med tillhörande observationer.  Den typ av intervjuer vi valde är semistrukturerad 
där vi förutom i förväg formulerade frågor också ställde följdfrågor till respondenten. Vi 
använde oss av öppna frågor utan fasta svarsalternativ för att kunna lämna svarsalternativet 
fritt. Patel och Davidsson (2003) menar att via kvalitativa intervjuer fångas pedagogens 
uppfattning kring ett ämne på ett mer djuplodande sätt för att sedan göra tolkningar utifrån 
svaren. Denna metod kompletterades med observationer då vi fick syn på det som inte sades i 
intervjuerna. Egenskaperna som kännetecknar en kvalitativ intervju menar Johansson och 
Svedner (2006) är att intervjuaren utgår från ett fast frågeområde men inte nödvändigtvis från 
fasta frågor. Det finns inte heller fasta svarsalternativ vid en kvalitativ intervju. Intervjun 
registreras med hjälp av bandinspelning. Syftet med att använda sig av just en kvalitativ 
intervju är att få den intervjuade att prata så mycket som möjligt om ämnet som är 
förutbestämt , vilket också styrks av Johansson och Svedner (2006). 
  
Vid observationerna fokuserade vi på pedagogerna och hur de använde de olika utomhus 
miljöerna. Vi observerade pedagogernas beteende och vad som skedde där vilket Patel och 
Davidsson (2003) anser lämpar sig. Detta blev ett komplement till intervjuerna. I 
observationerna utgick vi från våra frågeställningar. Det blev då en strukturerad observation 
eftersom vi i förväg bestämde vilka skeenden och beteenden vi skulle observera. Vi 
undersökte olika utemiljöer, om pedagogerna utnyttjade dessa i matematikundervisningen och 
koncentrerade oss på att titta på vilka utemiljöer som fanns tillgängliga för barnen samt hur 
pedagogerna utnyttjade dessa.  
 

4.2 Urval 

Vi har gjort undersökningen i storstad och på landsbygd av den enkla anledningen att en av 
oss bor i stad och en på landsbygd. Det bidrar till att vi kan ge en rikare bild av hur pedagogen 
använder miljön. Pedagogerna vi valde arbetar i förskola, 1-5 år och är utvalda för att se hur 
de arbetar med matematik.  De två pedagogerna som intervjuades i stad är utbildade 
barnskötare med över tjugo års erfarenhet i yrket. Båda två har uttryckt en önskan att 
vidareutbilda sig. De sa också att intresset för hur barn uppfattar och ger uttryck för 
matematik alltid har funnits. De senaste åren har de blivit mer medvetna om matematiken 
eftersom kommunen har satsat på att ge personalen utbildning. 
 
Den pedagogen som intervjuades på landsbygdsförskolan är utbildad förskolelärare med 12 
års erfarenhet, hon utbildade sig 1995-98 i Göteborg. Efter det arbetade hon på förskolor 
runtom i närområdet på både föräldrakooperativ och i kommunala verksamheter. Hon har 
arbetat på den aktuella förskolan i 4 år. Intresset för matematik har hon haft hela tiden och är 
matematikansvarig för förskolan i hela kommunen. 

4.2.1 Presentation av förskolemiljöer 

Miljö i stad  

Förskolans gård är belägen mitt i ett bostadsområde med blandad bebyggelse det vill säga:  
• radhus  
• villor   
• höghus,  
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• skola    
• andra förskolor  
 

I bostadsområdet finns: 
• mindre bilvägar  
• cykelbanor  
• gångvägar  
 

På gården finns gungor omgiven av sand och ett staket runt som är en och en halv meter högt 
samt:  

• lekställning med rutschkana  
• hängbro i trä och rep 
• klättervägg 
• lekhus    
• stegar i trä och järn  
 

Runt om och under lekställningen finns det sand som är inramat av en rektangulär träram samt 
ett förråd med uteleksaker:    

• bollar    
• cyklar  
• sandleksaker  
• bandyklubbor   
•  stora plastbilar (typ bobycar) 
 

Det finns en gräsplätt (cirka 20 kvadratmeter) med en sandlåda i form av en kvadrat. 
Gräsplätten slutar med en slänt och en trappa med fyra steg ner mot staketet på ena sidan. På 
gräsplätten växer tre träd. Bord med fasta bänkar finns på tre ställen längs med förskolan. 
Resten av gården är asfalterad. Tio minuters gångväg från förskolan ligger en liten skog med 
ett berg där det finns en utsiktsplats varifrån det går att se nästan hela Göteborg. Till 
Göteborgs centrum tar det cirka femton minuter med bil eller buss. 
 
Observation 1 i stad gjordes på förskolans gård. Vid det tillfället fanns det cirka 20 barn 
mellan 1 och 5 år ute och 4 pedagoger, barnskötare och förskolelärare. Observation 2 i stad 
gjordes i närområdet och vi det tillfället fanns det 7 barn mellan 2 och 5 år samt en pedagog 
(barnskötare) med.  
 
Miljö på landsbygd  

Förskolan ligger belägen utmed den väg som är den centrala för alla boende på orten, där 
finns: 

• villor 
• skolor 
• havet 
• skog 
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• cykel- och gångvägar 
• närbutiken 
• bageriet 
• blomsteraffären 
• kyrkan 
• hamnarna 

 
Förskolegården är ca 3000 kvadratmeter och barnen har både: 

• asfalt och gräs 
• odlingslott 
• sandlåda 
• gungor 
• cyklar 
• hinderbana 
• rutschkana 

 
Observation på landsbygden gjordes i närområdet kring förskolan. Vid det tillfället fanns det 
cirka 20 stycken fem åringar och 3 pedagoger, 1 barnskötare och 2 förskolelärare.    

4.3 Genomförande 

4.3.1 Etiska överväganden 

Enligt Johansson och Svedner (2006) är det viktigt att ha respekt för människorna som deltar i 
intervjuer och observationer. Syftet med intervjuer och observationer skall klargöras så att de 
kan få tillfälle att samtycka till sin medverkan (2006). Intervjuerna valde vi att både spela in 
och samtidigt skriva ner så mycket som möjligt. Vi gav de intervjuade lärarna mycket 
talutrymme för att undvika att leda in dem på vårt sätt att tänka. Men ställde också följdfrågor 
för att undvika missuppfattningar eller att vi på något sätt skulle feltolka deras svar. 
 
Inför våra observationer på förskolan tillfrågades pedagogerna om de tyckte att ett 
meddelande i förskolans entré var önskvärt inför vårt besök. Detta blev sedan upp till 
förskolan att ta ställning till då vi menar att det är pedagogen vi observerar och hur pedagogen 
använder sig av miljön i sitt arbete, och inte hur barnen agerar. 
 
Forskaren har ett eget ansvar att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt sett 
acceptabel. Forskaren skall vara insatt i den vetenskapliga litteraturen och se till att göra ett 
gott arbete. Att reflektera över etiken måste bli en naturlig del av forskarens vardag. 
 
Att göra ett gott arbete innebär förutom att vara väl insatt i litteraturen till exempel att inte 
handla i eget intresse men att se kritiskt på arbetet. Annat som utmärker ett gott arbete är att 
följa lokala och nationella regler, anvisningar och normer som gäller uppträdandet på 
arbetsplatsen. Att tjäna mänskligheten och ha respekt för mänskligt liv är centrala begrepp för 
varje forskare (http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml ). 
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4.3.2 Intervjuer med tillhörande observationer 

När vi genomförde intervjuerna satt vi i ett enskilt rum tillsammans med den pedagog vi 
kommit överens med att intervjua. Vi hade i förväg bestämt tid och plats och försäkrat oss om 
att det fanns gott om tid och att vi inte skulle riskera att bli störda. Under intervjun var det 
viktigt att lämna utrymme för pedagogens tankar och se till att intervjuaren inte tog för stor 
plats men ändå se till att hålla fokus på ämnet, vilket bekräftas av Patel och Davidson (2003).  
  
Observationerna gjordes utomhus, på förskolans gård, på väg till och från olika platser, i 
stadsmiljö och i naturen (skogen). Vi observerade pedagogernas beteenden och det som 
skedde i dess naturliga sammanhang. Vi valde att göra intervjuerna först och observationerna 
efteråt. Detta för att först ta reda på om pedagogen ser möjligheter till matematik i den 
utemiljö som finns tillgänglig, och därefter ta reda på hur pedagogen använder utomhusmiljön 
i den tidiga matematiken. Patel och Davidson  (2003) menar att detta är en ofta använd metod 
för att komplettera annan insamlad information. 
 
Observationerna gav oss sedan svar på vilka lärmiljöer för matematik det finns att tillgå under 
utomhusvistelsen, om läraren ser detta och om de utnyttjar dessa. Observationerna 
dokumenterades med löpande anteckningar och var passiv. Johansson och Svedner (2006) 
kallar dessa observationer för löpande observationer och menar att det som utmärker en sådan 
observation är att man försöker skriva ned så mycket som möjligt av en händelse. Om 
observationerna ska vara meningsfulla skall den grunda sig på specifika frågeställningar som 
styr det som observeras. 

4.3.3 Databearbetning 

När vi bearbetade det insamlade materialet, kategoriserade vi den utifrån våra 
frågeställningar. I dem finns tre huvudspår vilka är lust och intresse, miljö och matematik. Vi 
bearbetade endast den information som svarade till arbetets syfte. 

4.3.4 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå en hög grad av säkerhet i det insamlade materialet i en kvantitativ studie 
behöver det vara både hög reliabilitet och validitet. Det ena hänger ihop med det andra men 
för att reliabiliteten är hög är det för den skull inte sagt att validiteten är hög. I den kvalitativa 
studien har de här begreppen inte riktigt samma betydelse utan omfattar hela 
forskningsprocessen. Patel och Davidsson (2003) menar att i den kvalitativa studien finns en 
ambition att upptäcka skeenden och beteenden samt att tolka och förstå dem. I en kvalitativ 
undersökning bör reliabiliteten ses utifrån det unika undersökningstillfället enligt Patel och 
Davidsson (2003). 
 
Reliabiliteten gällande intervjuerna ökade i och med att intervjuerna bandades vilket 
resulterade i en noggrann dokumentation av intervjun. Det som ska tas i beaktande och som 
kan sänka reliabiliteten är att vi är fler än en person som intervjuat vilket ger variation i sättet 
de utförts på och följdfrågor inte varit exakt lika beroende på att varje pedagog vi intervjuat 
har sin uppfattning kring ämnet vilket också Johansson och Svedner hävdar (2006). De 
kompletterande observationerna ger ökad validitet till undersökningen och för att se om det 
som sägs i intervjuerna stämmer i verkligheten, eller om det är en vision.  
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5. Resultat och analys 
Här kommer vi att redovisa vårt resultat utifrån våra intervjuer och observationer. Vi kommer 
att redovisa intervjuer och observationer var för sig. Svaren från intervjuerna redovisas utifrån 
våra tre frågeställningar. Observationerna svarar till största delen på sista frågeställningen: 
Hur använder pedagogen utemiljön för att skapa lust och intresse i den tidiga matematiken? 
Analysen ligger i anslutning till varje frågeställning. Pedagogernas svar redovisas utifrån 
landsbygd och stad.  

5.1  Resultat utifrån frågeställning: Vilken betydelse har valet av utemiljö för 
möjligheten att väcka lust och intresse hos barnen?  

5.1.1 Pedagoger i stadsmiljö 

Pedagogen menar att det finns möjligheter att väcka lust och intresse för matematik genom att 
uppmuntra situationer i utemiljön där matematiken finns. Barn räknar, jämför, mäter och 
sorterar i den miljön de befinner sig i med det material som finns tillgängligt, menar 
pedagogerna. 
 
Pedagogerna menar att barnen självmant hittar olika matematiska situationer ute och att det är 
vad pedagogen gör av situationen som gör att barnens lust och intresse för matematiken 
väcks. Är pedagogerna intresserad av det barnet gör så väcks lusten för att lära om matematik. 
Barnen vill veta antal och ute finns stenar, myror, pinnar, löv och mycket annat som de vill 
räkna för att få reda på hur många det är. Pedagogen kan sedan visa på hur barnen kan sortera, 
jämföra och bygga på olika sätt för att väcka barnens lust att fortsätta med matematiken ute. 
Pedagogerna menar att det är viktigt att fånga barnens intresse och att vidareutveckla det. För 
att kunna göra matematiken lustfylld och intressant för barnen menar pedagogerna att det är 
viktigt att ha kunskap och vara medveten om var och hur barnen använder matematiken ute. 

 
Ute finns alla möjligheter till olika sorters matematik. Det som barnen visar intresse och lust 
för kan pedagogerna fånga och synliggöra som matematik. På en promenad i närområdet kan 
pedagogen få barnen att fundera över vilka former husen har och vilka andra former det finns. 
Informanten menar också att lusten för matematik finns naturligt hos barnen och de tycker att 
det är roligt att lära mer tillsammans med andra barn och vuxna. Detta gäller inte bara i 
förskolans miljö utan även i hemmet tillsammans med föräldrar, syskon och andra vuxna. 
Genom att förmedla hur förskolan arbetar med matematik i sin verksamhet blir också 
föräldrar intresserade och tycker att det är roligt att arbeta med matematik tillsammans med 
barnen.  
   
Observationerna i stadsmiljön bekräftar det som sägs i intervjuerna. Den ena observationen 
gjordes på förskolan gård och den andra i närområdet. De visade bland annat att pedagogerna 
tog många tillfällen i akt för att utveckla och väcka lusten för matematiken ute som när barnen 
lekte att de bakade pepparkakor, frågade pedagogen om antalet och priset. De lät barnen öva 
på begrepp när de frågade om vilken form av pepparkakor det fanns mindre, fler, flest av. 
Barnen fick själva räkna ut hur många spänner och spadar de skulle ta med sig för att det 
skulle räcka till alla barn när de gick iväg till en lekplats. De fick också prova på att bedöma 
fordons avstånd och hastighet när de korsade gator. Alla barn som var med vid de olika 
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tillfällena engagerade sig i det som skedde var och en på sitt sätt. De små barnen iakttog och 
lyssnade medan de större barnen satte ord på vad som hände.  Pedagogerna lät barnen få tid 
att reflektera över de utmaningar som gavs för att de själva skulle få möjlighet att upptäcka 
matematiken. 

5.1.2 Pedagog i landsbygdmiljö 

Pedagogen menar att genom att vara i olika miljöer och ge barnen tillgång till material som de 
kan använda när de vill mäta, jämföra, ösa, sortera, räkna såsom t.ex. kottar, pinnar, träd, 
stenar, snäckor, krabbor och vatten m.m. så skapas intresse och lust att lära och upptäcka. Hon 
menar att miljön ute inte är så tillrättalagd och att det väcker intresse utan att skapa 
förväntningar. 
 
Hon belyser några exempel på hur barnen använder ”gula slingan”, en målad bana som barnen 
följer på skolgården. Innan vårt matematikarbete var slingan ”bara” en bana barnen gick 
utefter men nu så räknar de hur många fötter och händer som finns tryckta i asfalten, och 
barnen gör om det varje gång och ser om det räknat lika många som sist. Det har blivit 
viktigare än själva förflyttningen längs slingan. 
 
Pedagogen menar att det är viktigt att det fortfarande är på lek, de ska sortera, ordna, räkna 
och fixa i leken i vardagen sen är det upp till oss pedagoger att synliggöra matematiken, och 
utmana till det roliga. 
 
Observationen på landsbygden visar att pedagogen utmanar barnen till att fundera över 
riktning och avstånd, genom att ställa frågor som: ”Hur kändes det när vi gick till Pelle?” och 
” Vem av barnen bor närmast förskolan?”. Pedagogen kunde ha använt andra miljöer för att få 
barnen att fundera på dessa begrepp. Att besöka barnens hem fick barnen att med intresse 
fundera över hur de bor i förhållande till kompisar och förskolan på ett spännande sätt. 

5.1.3 Analys: Vilken betydelse har valet av utemiljö för möjligheten att väcka 
lust och intresse hos barnen?  

Vår undersökning visade att alla utemiljöer kan göras till lärmiljöer för matematik i 
utomhusundervisningen beroende på om och hur pedagogen utnyttjar och tillvaratar dessa. 
Valet av miljön är inte det mest betydande för att lust och intresse ska skapas utan snarare vad 
pedagogen gör av tillfället. Är pedagogen engagerad och ger barnen en upplevelse som skapar 
förståelse och sammanhang då skapas lust och intresse, vilket litteraturen stödjer. Skolverkets 
rapport Lusten att lära (2003) definierar begreppet lust med ord som engagerad med både 
kropp och själ, att få förståelse för begreppen med hela kroppen skapar lust att lära. 
  
De lärmiljöer vi fann var förskolegården med cyklar, gungor, sandleksaker, bord och bänkar, 
lekplatser med sand, gungor, ruschkana, skogen med berg och vattendrag, havet med 
stranden, bostadsområdet med hus, vägar, broar, affärer och offentliga byggnader. Alla dessa 
miljöer har pedagogerna tillgång till men utan pedagogernas nyfikenhet, uppfinningsrikedom 
och förmågan att sprida glädje skapas inte lust och intresse hos barnen menar Skolverket 
(2003). 
 
Förutsättningen för att dessa miljöer blir lärmiljöer är att de är tillåtande för barnen, de ska ha 
möjlighet att veta att det är matematik de sysslar med och att pedagogen ger dem nya 
utmaningar för att utvecklingen skall gå framåt. Tillåtande på det viset att de kan pröva sina 
egna idéer och metoder. Pedagogerna i undersökningen är medvetna om matematik i de 
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miljöerna som de valt och är lyhörda för barnens frågor och funderingar. Dessutom ges 
möjligheter till att barnen praktiskt får laborera och samtala med både varandra och 
pedagogerna. Vilket vi tydligt såg i observationerna när pedagogerna ställde utmanande 
frågor som fick barnen att reflektera över dessa. Detta visar att det som pedagogerna gav 
uttryck för i intervjuerna stämde väl överens med det vi såg i observationerna. I Skolverkets 
rapport (2003) påpekas vikten av planerad verksamhet med medvetna pedagoger samt utifrån 
det sociokulturella perspektivet där interaktionen mellan människor skapar lärande. Detta är 
grundtanken med den sociokulturella tanken enligt Säljö (2000).   
 
Vi kan se att pedagogernas val av utemiljö kännetecknas av de punkter som Skolverket (2003) 
tar upp i sin rapport Lusten att lära. 
   

5.2 Resultat utifrån frågeställning: Vad ser pedagogen för möjligheter till 
matematik med den utemiljö som finns tillgänglig 

5.2.1 Pedagoger i stadsmiljö 

I intervjuerna framkom att pedagogerna ser möjligheter till pedagogisk verksamhet i 
matematik i alla utemiljöerna. Det handlar om moment som tid, avstånd, antal, jämförelser 
och former. Tid och avstånd tas upp till exempel när barnen ska till olika platser, då pratar 
pedagogen om hur långt det är till platserna och vilken tid det tar. Men det är vad barnen 
sysselsätter sig med som är det pedagogen fångar upp och utvecklar till en pedagogisk 
situation för matematik. En del pedagoger har ingen i förväg planerad utomhusmatematik utan 
ser vad barnen är intresserade av och kan planera ett projekt utifrån detta. Ett projekt handlade 
om former efter att ett av barnen observerade att bokstaven O såg ut som en cirkel. Det kan bli 
både stora och små projekt som kan ta olika lång tid, allt beroende på hur stort intresset är från 
barnens sida.  
 
En del situationer används mycket medvetet kontinuerligt till pedagogisk verksamhet i 
utemiljön. Det handlar om att se till att alla är med och att lika många saker som tas fram 
kommer tillbaks, avståndsbedömning i trafiken och att fundera över längd och vikt. 
Pedagogen menar att de fångar matematiken som finns i barnens vardagliga arbete och ser 
pedagogisk verksamhet i matematik i detta, och menar att en uppmärksam pedagog som 
lyssnar på barnen upptäcker att de väldigt ofta pratar matematik. 
 
Observationerna i stadsmiljön bekräftar det som sägs i intervjuerna. Variationen till 
pedagogisk verksamhet är större utanför förskolans gård. Den ena observationen gjordes på 
förskolan gård och den andra i närområdet.  

5.2.2 Pedagog i landsbygdmiljö 

Pedagogen menar att hon ser matematik i den miljö hon befinner sig i. Är barngruppen i 
skogen ser hon de möjligheter skogen erbjuder med kottar, pinnar att räkna, träna 
antalsuppfattning, jämföra, sortera utifrån storlek, färg eller längd. Träd att mäta på höjden 
och omkretsen, eller jämföra olika träd med varandra. Vid havet menar pedagogen att vattnet 
erbjuder nya utmaningar för barnen där de kan mäta, ösa och bekanta sig med volym. 
Pedagogen menar att i miljön barnen möter utomhus är saker och ting inte uppstyltade och 
tillrättalagda utan finns naturligt i miljön och då blir det pedagogens ansvar att synliggöra för 
barnen. Pedagogen upplever att det lärandet som barnen får i den inte planerade utemiljön blir 
ett lärande som ger barnen möjlighet att koppla ihop det den konkreta miljön erbjuder med det 
abstrakta efterarbetet. 
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Observationen visar att under det tillfället har pedagogen använt närområdet för att belysa 
avstånd, framförallt känslan av avstånd och riktning.  

5.2.3 Analys: Vad ser pedagogerna för möjligheter till matematik med den 
utemiljön som finns tillgänglig?  

I intervjuerna framkom att pedagogen ser möjligheter till pedagogisk verksamhet i matematik 
i alla utemiljöerna. Det är en grundförutsättning att ta hänsyn till enligt Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1999) var förskolan är placerad för det påverkar pedagogens 
möjligheter att tillvarata miljön. Men det är vad barnen sysselsätter sig med som är det 
pedagogerna fångar upp och utvecklar till en pedagogisk situation för matematik. Sådant som 
för det mesta finns på de flesta förskolor var de än ligger är stenar och pinnar i olika storlekar 
och som barnen kan sortera efter både storlek, färg och så vidare, samt vatten och snö som 
man kan mäta volym med. Bishop (2004) nämner detta som en av de sex fundamentala 
aktiviteter som ger barnen en rikare bild av matematik.  Snö är dessutom ett bra byggmaterial 
liksom pinnar och stenar. Detta kan sysselsätta barn nästan hur länge som helst. Doverborg 
och Pramling Samuelsson (1999) menar att nästan alla förskolor har cyklar i olika storlekar 
vilket gör att de kan sorteras i storleksordning. 
 
Pedagogerna har inte alltid en i förväg planerad utomhusmatematik utan ser vad barnen är 
intresserade av och kan planera ett projekt utifrån detta. Det kan bli både stora och små 
projekt som kan ta olika lång tid, allt beroende på hur stort intresset är från barnens sida. Här 
menar Doverborg (2006) att det är pedagogens roll att lyfta fram de vardagliga saker som 
alltid finns framför barnens ögon och se matematiken i situationen (Emanuelsson & 
Doverborg 2006). En del situationer används mycket medvetet kontinuerligt till pedagogisk 
verksamhet i utemiljön, det handlar om att se till att alla är med och att lika många saker som 
tas fram kommer tillbaks, avståndsbedömning i trafiken, fundera över längd och vikt. 
Återigen kan vi koppla detta till fler av Bishops (2004) matematiska aktiviteter. Om 
pedagogen i dessa situationer dokumenterar och låter barnen reflektera i efterhand menar 
Doverborg och Emanuelsson (2008) att de får en möjlighet att upptäcka och lära matematik. 
Under hela dagen kan en medveten pedagog ge barnen möjlighet att upptäcka matematiken.  
 
Det som pedagogen i intervjuerna menade var möjligheter till matematik i utemiljön såg vi 
stämde med de observationer vi genomförde. Till exempel tog de vara på den variationen som 
kunde erbjudas utanför förskolans gård, närområdet, skogen, havet och så vidare. 
 
Sammanfattar vi de möjligheter pedagogerna ser till matematik i en utemiljö ser vi att de 
särskilt betonar räkning, mätning, design främst geometri samt förklaring och argumentation 
av Bishops kategorier. Vilket kan bero på att barnen är i början av sin matematikinlärning och 
då har ett stort intresse för antal, räkna, sortera, jämföra utifrån olika måttstockar så som färg, 
storlek eller form. Pedagogens främsta uppgift är att få barnen att känna och upptäcka 
matematiken i deras vardag. Vilket de gör genom att ta vara på det barnen visar intresse för 
samt ge dem nya utmaningar. När barnen börjar upptäcka matematiken vill de samtala och få 
förklaring på det som pedagogen synliggjort vilket skapar tillfällen till att prata matematik 
både barn-barn och barn-pedagog.   
  



 

                                                                                                                                                               18   

5.3 Resultat utifrån frågeställning: Hur använder pedagogen utemiljön i den 
tidiga matematiken 

5.3.1 Pedagog i stadsmiljö 

När pedagogerna väl är medvetna om att matematiken finns överallt i barnens vardag och att 
de kan se matematiken i alla miljöer använder de den miljön de befinner sig i för att utveckla 
den tidiga matematiken hos barnen. I stadsmiljön använder pedagogen till exempel hus för att 
prata om former, vad de ser för former och om det finns andra former och i så fall vilka. Man 
använder sig av vägar då de pratar om hastighet, riktning, jämför stora och små bilar och ser 
formerna på fordonen. Man arbetar i sandlådor där barnen kan bli medvetna om tyngd, massa, 
former och rymdmåtten. Uteleksaker används för att synliggöra antal, turordning och tid på 
hur länge var och en får ha en cykel eller hur lång tid det tar att cykla en viss sträcka kan 
diskuteras. För att få känslan kring avstånd till, och hur lång tid det tar att komma till andra 
förskolor och utflyktsmål. Detta är tillfällen då det tydligt syns hur pedagogen använder 
utemiljön i den tidiga matematiken. Det sker när de vid dessa tillfällen pratar om former, 
antal, avstånd, hastighet, tyngd, jämförelser och rumsuppfattning. Pedagogen menar att det 
blir spontant att när barnen visar sitt intresse. Hur miljön används beror på var de befinner sig, 
vad barnen själva ser och vad pedagogen gör de uppmärksamma på.  
 
Observationerna i stadsmiljön bekräftar det som sägs i intervjuerna. Den ena observationen 
gjordes på förskolan gård och den andra i närområdet. 
 

5.3.2 Pedagog i landsbygdmiljö 

Pedagogen är mycket ute i skogen och vid vattnet. Hon uppfattar att de använder skolgården 
men tar även vara på promenadvägen och den spontana matematik den ger upphov till. 
Pedagogen menar att även när de är och handlar tar vi vara på det tillfället. Observationen har 
varit ett tillfälle till att få in begreppen rörande avstånd och riktning men även reflektera över 
former på hus, vägar, rondeller med mera.  
  
Pedagogen belyser att de även har tillgång till havet och den miljö som erbjuds där. Barnen 
har vatten som de kan ösa och hälla och ibland mäta även om de inte använder liter och 
deciliter så kan ju barnen fortfarande jämföra och se om det är mer eller mindre.  Pedagogen 
menar att oavsett om vi är i skogen eller vid havet så ger vi redan från start barnen uppdrag av 
matematisk karaktär. Till exempel när barnen ska bildar par, ett barn får siffran två den andre 
får två prickar sen får de bilda par, de får sedan uppdrag i skogen eller på stranden eller där 
barngruppen befinner sig som knyter an till den siffran de fick redan vid starten av 
utevistelsen. Rep som är 1 meter och 3 meter används, de ligger färdig klippta i ryggsäcken. 
Barnen kan mäta pinnar de hittar eller mäta runt träd. Det leks mycket lekar då får du in 
mycket matematik med klockan och siffror med mera. 
  

5.3.3 Analys: Hur använder pedagogerna utemiljön i den tidiga matematiken? 

Våra observationer visar att pedagogerna använder miljön i sin närhet utifrån de möjligheter 
miljön erbjuder. Till exempel när pedagogerna använder hus, vägar och rondeller när de pratar 
om geometri vilket också är en av de matematiska aktiviteter Bishop (2004) nämner. Precis 
som Ämting (2006) menar är det barnen som hittar materialet, dessutom förändras det 
ständigt året runt. Det som är utgångspunkten och ramen för lärandet är de fyra elementen 
samt årstidernas växlingar. Hjärnforskaren Matti Bergström (2006) menar att barn mår bra av 
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att leka i miljöer som är vackra, ljusa och friska, då har de också sina sinnen öppna.  Det 
material som barnen kan hitta utomhus passar de allra flesta barn och kan användas i många 
olika lekar och aktiviteter vilket Emanuelsson och Doverborg belyser (2006).     

Till stor del handlar det om att pedagogerna är medvetna om att matematik finns överallt i 
barnens vardag och ger barnen möjlighet till att både tänka och känna matematik. Vygotskij 
(1995) menar i sin teori utifrån det sociokulturella perspektivet att förmågan att tänka och 
förnimma bildar en helhetssyn.  Detta visar pedagogerna när de i samtal och genom praktiska 
erfarenheter ger barnen möjlighet att till exempel känna omkrets med hjälp av rep i olika 
längder.  

Oavsett var förskolan var placerad använde pedagogen hus och andra byggnader eller 
trafikmiljön för att belysa geometriska former. Rönning (2006) menar att vi genom att studera 
byggnader med matematiska ögon kan utveckla matematikbegrepp samtidigt som vi kan bli 
uppmärksamma på detaljer som vi aldrig hade märkt annars (Emanuelsson & Doverborg 
2006).  

På samma sätt används de olika miljöerna som finns i förskolemiljön och i dess närhet. Om 
förskolan är belägen vid havet så utnyttjar pedagogen den specifika miljön för att fånga upp 
matematiken där och likadant om barnen vistas i skogen, en lekplats, förskolegården eller är 
på väg någonstans. Miljö tillsammans med samspelet mellan människor gör att utveckling 
sker. På ett liknande sätt beskriver Säljö (2000) detta i boken Lärande i praktiken ett 

sociokulturellt perspektiv då han skriver om olika uppväxtmiljöer.  

Pedagogerna visar att de medvetet arbetar med matematik och även om det inte alltid är en i 
förväg planerad aktivitet så finns matematiken med varje pedagog. Pedagogerna samtalar, 
utmanar och ger möjligheter till att uppleva matematik praktiskt i utemiljön. Genom att 
samtala och praktiskt göra aktiviteter tillsammans med andra formas våra olika tankar och 
kunskaper till min egen, menar Vygotskij (Strandberg 2006).  

Det som gör att barnen uppfattar matematiken är kommunikationen mellan barn och pedagog 
och mellan barn och barn. Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är hur vi från vår kultur 
och omgivning tar tillvara de resurser för att tänka och utföra projekt praktiskt och hur den 
enskilda individen tar tillvara de kollektiva kunskaperna. För att kunna analysera begrepp 
behöver vi vår hjärna men begreppen finns inte i vår hjärna utan har med innebörd och 
mening att göra och är kommunikativa. Dessa kunskaper vi då får byggs upp i det samhälle vi 
lever i och den miljön vi vistas i genom interaktion mellan människor. Doverborg och 
Emanuelsson (2008) menar att i sitt sätt att tänka utgår barnen ifrån sina egna erfarenheter, det 
blir då upp till pedagogen att synliggöra barnens olika tankesätt för att få dem att reflektera 
kring olikheter.  
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6 Diskussion 
Under den här rubriken diskuterar vi resultatet av undersökningen med hjälp av den teoretiska 
bakgrunden. Vi kommer också att tolka och värdera resultatet på samma sätt. Efter att ha 
diskuterat resultatet diskuterar vi den valda metoden och till sist tar vi upp vad detta har för 
konsekvenser för vårt fortsatta pedagogiska arbete men också vilka slutsatser vi drar av vår 
studie.  

6.1 Resultatdiskussion 

Som utgångspunkt i vår undersökning valde vi att skriva om utomhusmatematik och om den 
har betydelse för lusten och intresset till matematik. Vi har i vårt eget arbete med barn sett att 
alla barn är intresserade av matematik, även de allra minsta. I vår utbildning har vi förstått hur 
viktigt det är att ta vara på barnens intresse för matematik redan i förskolan för att de sedan 
skall ha bra förutsättningar att lära mer matematik i skolan. 
 
Vår undersökning visade att de vuxnas inställning till matematik har stor betydelse för om och 
hur barnen utvecklar sitt matematikintresse. Viktigt för deras vidare utveckling när det gäller 
matematiken är att de vuxna är medvetna om var matematiken finns och att de kan visa på 
detta för barnen. Dessutom kan tilläggas att de pedagoger som ingick i vår undersökning har 
fått flera utbildningstillfällen kring matematik och arbetade redan medvetet med ämnet. Det 
var intressant att se hur pedagogerna lyfte matematiken i vardagliga situationer och 
synliggjorde den för barnen. I vår reflektion kring detta förstår vi vikten av att pedagogen 
måste vara medveten om att matematiken finns i många vardagliga situationer. Det handlar 
inte bara om siffror, algebra och annat som vi i första hand tänker på när det gäller matematik 
enligt Solem och Reikerås (2004).  Vi ser också hur en medveten pedagog är en pedagog som 
synliggör sina tankar för andra och funderar över sina egna kunskaper i ämnet och hur 
han/hon på ett lustfyllt och varaktig sätt ska kunna överföra dem till barnen. Lust till 
matematik är en av de viktigaste ingredienser för att kunna ta till sig kunskap. För att få lust 
till matematik visar undersökningen att den medvetna pedagogen ger barnen möjlighet att 
vistas i miljöer där de kan upptäcka olika sorters matematik. När barnen själva gör dessa 
upptäckter och får stöd och hjälp av eller tillsammans med andra barn eller vuxna ökas lusten 
för att vidareutveckla matematiken. I Skolverkets rapport, Lusten att lära (2003) menar man 
att medvetna pedagoger som planerar sin verksamhet så att barnen får möjlighet att möta 
matematiken i olika situationer och får stöd samt uppmuntran från andra finner de glädje i att 
lära mer om matematik. Undersökningen visar att pedagogerna är positiva till att använda 
olika utemiljöer för att synliggöra matematiken. 
  
Det som gör att barnen vill fortsätta att upptäcka matematiken i sin omvärld är att det finns 
någon sorts problem att lösa.  Kommunikation med andra är det som gör att problemet kan ses 
ur olika perspektiv och att det kan lösas på olika sätt. Det ena sättet behöver inte vara bättre än 
det andra. När barn - barn och barn - vuxna utbyter tankar formas nya kunskaper som blir till 
egna kunskaper, det är i interaktion och med kommunikation detta sker. Vi menar att det är 
här utvecklingen sker. Ur det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) är det när vi tar 
tillvara de kunskaper vi har i kollektivet. Återigen visar det sig att det är de medvetna vuxna 
som kan ta barnens perspektiv som gör att deras utveckling går framåt. Doverborg och 
Pramling (1999) menar att det är de vuxna som hjälper barnen att sätta ord på deras 
upplevelser och att de genom vägledning får barnet att förstå matematiken. 
  
De miljöer som finns tillgängliga använder pedagogerna för att synliggöra den matematik som 
barnen kan ta till sig. En pedagog som visar genuint intresse för ämnet har också stor chans att 
få med sig barnen samt få dem att känna lust att både upptäcka och vidareutveckla 
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matematiken. Om barnen får tillfälle att röra sig i olika miljöer har de större möjligheter att 
upptäcka matematiken i många sammanhang. Det blir dessutom spännande att utforska 
miljöerna tillsammans med andra barn och vuxna. 

6.2 Metoddiskussion  

Metodvalet i undersökningen gav oss det material som behövdes. Vi valde medvetet att göra 
undersökningen med pedagoger som arbetade med matematik i förskolan vilket bidrog till att 
vi fick ut mycket av intervjuerna och observationsmaterialet. Johansson och Svedner ( 2006) 
menar att det är viktigt att de medverkande får lämna sitt samtycke till undersökningen. 
Därför valde vi att informera de intervjuade innan om vårt syfte med intervjuerna och då 
upplevde vi att de fick tillfälle att förbereda sig och ge sitt samtycke. Valet att spela in 
intervjuerna gjorde att vi inte missade viktig information. Det faktum att vi var olika personer 
som genomförde intervjuerna kan ha bidragit till att exaktheten i mätningen kan variera något, 
det sänker reliabiliteten. Patel och Davidson (2003) menar att när vi gör undersökningar om 
människor handlar det ofta om abstrakta fenomen vilket bottnar i våra olika upplevelser, 
inställningar m.m. Validiteten påverkas av det faktum av att vi är två personer som gjort 
intervjuer och observationer men diskussionen oss emellan har bidragit till att vi ökat 
samförståndet om undersökningens fokusområde vilket ökat validiteten.  
 
Vi har ett litet antal intervjuade och observerade pedagoger och är det svårt att generalisera 
resultatet till en större bild av hur pedagoger arbetar. Men vårt val att intervjua först för att 
sedan observera och på så sätt se om det som säjs också sker i praktiken ger en bild av att 
pedagogerna arbetar medvetet. Genom att informera de intervjuade innan om vårt syfte med 
intervjuerna upplevde vi att de fick tillfälle att förbereda sig och ge sitt samtycke menar 
Johansson och Svedner (2006). 

6.3  Rekommendationer 

Vi utgick ifrån stadsmiljö och landsbygdsmiljö och visste inte om det skulle spela någon roll 
för hur pedagogerna förmedlade matematiken. Slutsatsen är att miljön barnen vistades i hade 
mindre betydelse för om och hur de uppfattade matematik. Variationen av miljöer bidrar dock 
till att fler barn kan ta till sig kunskaper och erfarenheter. Däremot har det stor betydelse hur 
pedagogen förhåller sig till matematik och om hon/han kan förmedla detta på ett lustfyllt och 
varaktigt sätt. Matematiken finns överallt i barnens vardag men på olika sätt beroende på i 
vilken miljö de befinner sig i. Det är om de får matematiken synliggjord för sig som gör att de 
upptäcker och lär samt att de befinner sig i ett kollektiv där de lär tillsammans. 
 
Detta tycker vi kan resultera i att fler pedagoger bör använda sig av utemiljön då de 
introducerar matematiken i förskolebarnens värld. Vår undersökning visade att medvetna och 
välutbildade pedagoger i ämnet är av stor betydelse. Här kan vi se att ledning har ett stort 
ansvar. 
  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång läste vi en artikel i Göteborgsposten som handlade om att skapa mönster 
och lust att lära. Författaren Peter Gärdenfors menar att lärandet ska byggas upp utifrån en 
berättelse, vilket är ett sätt att få eleverna att behålla lust och intresse för matematiken. En 
studie visade på skillnaden mellan amerikanska och asiatiska studenters kunskaper i 
matematik. I de asiatiska skolorna bygger lärarna upp sin undervisning som en berättelse 
medan de amerikanska lärarna inte erbjuder något sammanhang utan arbetar utifrån den 
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behavioristiska traditionen som bygger på innötning genom upprepning (Göteborgsposten 
20100818).  
 
Förslag till fortsatt forskning skulle därför kunna vara att forska kring hur matematiken även 
fortsättningsvis kan vara lustfylld och intressant för elever i grundskola och gymnasiet. Vad är 
det som gör att många elever tappar intresset för matematiken och hur skulle den kunna göras 
intressant? Pedagogerna i förskolan kan hitta matematiken i utemiljön och i barnens närhet 
samt förankra den i deras vardag. Vad finns det för möjligheter att göra på samma sätt för 
elever högre upp i åldrarna?   
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Bilaga 1. Frågor till pedagogintervju 
  

1, Hur arbetar ni med matematik? 

2, Brukar ni arbeta utomhus med matematik. 

3, Var brukar ni vara? 

4, Vilken matte brukar ni göra där? 

5, Finns det någon matematik som inte fungerar där ni brukar vara och varför? 

6, Varför utomhusmatematik? 

7, Saknas det något i er närmiljö? 

8, Ser du möjligheter/hinder med utomhusmatematiken? 

9, Vilka deltar? 

10, Får ni respons? ( föräldrar, kollegor m.fl.) 

11, Hur ser ni att barnen använder matematik 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                

Bilaga 2. Skeenden att iaktta vid observation. 
 
Vilken utomhusmiljö används?  
 
Hur synliggör pedagogen barnens olika tankar och lösningar? 
   
Arbetar barnen i grupp eller individuellt?  
  
Hur ger barnen uttryck för matematiken i utemiljön? 

Hur synliggör pedagogen matematiken för barnen? 
 
Hur utmanar pedagogen barnen vidare? 
  
Hur använder pedagogen utemiljön för att skapa lust och intresse i den tidiga matematiken?
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