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Abstrakt 
 

Syftet med vår undersökning var att få kunskap om hur pedagogerna 

arbetar med geometri utomhus i förskolans verksamhet. Vi använde oss av 

kvalitativa intervjuer och observationer av förskollärare och barnskötare 

som arbetar på två olika förskolor. Vårt resultat visar att utemiljön och 

dess innehåll lämpar sig väl för inlärning av geometri. Resultatet visar 

också att pedagogerna har en viktig roll i detta. Med det menar vi att 

pedagogerna visat att de tar vara på och vidareutvecklar de spontana 

matematiksituationer som uppstår i barnens vardag. Vår slutsats är att i 

utemiljön kan pedagogerna stimulera och utveckla barnens intresse för 

geometri. 
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1 Inledning 
Förskolegruppen är ute en vårdag i skogsbacken och de samlas i en ring runt 

förskolläraren. Ett av barnen har plockat ett blomskott från granen och läraren undrar 

om de vet vad det är. Hon frågar om de vet vilken form skottet har. Barnen svarar att 

den ser ut som ett ägg, runt som en spets däruppe och jättetjockt därnere och ett annat 

barn att det är lite buckligt. Läraren berättar att granskottets form kallas oval. Detta är 

ett exempel från en av förskolorna där vi arbetar. 

Vårt intresse för matematik utomhus har vi utvecklat i vårt arbete som barnskötare på 

olika förskolor och genom utbildningar som vi deltagit i. För ett antal år sedan gick vi, 

var och en för sig en utomhuskurs i matematik. Kursen utgick från boken Att lära in 

matematik ute (Naturskoleföreningen, Molander m.fl. 2005) och den leddes av en av 

författarna, Kajsa Molander. Under åren som därefter följt har vi i vårt arbete använt 

oss av bokens material och idéer. Genom kursen Förskolebarns lärande i matematik 

och svenska vid Linnéuniversitetet (2010) stärktes vårt intresse för matematik utomhus 

ytterligare. 

I vårt arbete kommer vi att titta närmare på hur och varför pedagogerna väljer att 

arbeta med geometri utomhus. Vidare kommer vi att utveckla frågan om barns olika 

inlärningssätt. Matematik i förskolan är beskriven i Läroplan för förskolan Lpfö98 

(Skolverket, 1998) och ännu mer specificerat i Läroplan för förskolan Lpfö98rev 

(Skolverket, 2010). ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse 

för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, 

ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (2010, s.10). 

Naturskoleföreningen och tidskriften Nämnaren från Göteborgs universitet har nyligen 

gett ut ett flertal matematikböcker som inriktar sig mot de yngre åldrarna i förskolan. 

Staten har genom förskolelyftet, som innebär en kompetensutveckling för förskollärare 

och barnskötare, velat utbilda sina pedagoger i matematik vilket gör det intressant att 

undersöka hur pedagogerna arbetar med matematik utomhus. Det är ingen självklarhet 

att barn får uppleva att vardagen är fylld av möjligheter till att skapa matematisk 

förståelse och att som lärare lyckas att synliggöra förskolans matematik som den 

beskrivs i förskolans läroplan (Doverborg, 2006). Barnen behöver kunniga och 

engagerade lärare som skapar en tilltro till deras eget kunnande för att erövra 

matematikens värld och enligt Lpfö98rev (Skolverket, 2010) ska barnens 

utomhusvistelse innehålla både lek och andra aktiviteter i naturmiljö. 

Därför vill vi undersöka hur och varför pedagogerna väljer att arbeta med matematik 

utomhus och om de väljer att använda naturmaterial eller/och ta med sig material från 

förskolan. Fokus i undersökningen ligger på geometri. Undersökningen genomförs 

genom att vi intervjuar förskollärare och barnskötare och gör observationer i deras 

barngrupp utomhus. 
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2 Syfte  
Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur pedagogerna arbetar med 

geometri utomhus i sin verksamhet. 

2.1 Frågeställningar: 

 Hur arbetar pedagogerna med geometri utomhus? 

 Vilka geometriska moment väljs? 

 Varför väljer pedagogerna att arbeta med geometri utomhus? 



 
 

4 
 

3 Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Förskolans historiska utveckling 

Förskolans matematiska tankar bygger enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2008) på ett avancerat tänkande i matematik inspirerat av Friedrich Fröbel. Han såg 

matematik som ett av de högsta målen för barns lärande (Doverborg, 2008). Ett 

omfattande material utarbetades av Fröbel och det genomsyrades av grundläggande 

matematikkunskaper vilket också var hans stora intresse, enligt Doverborg (2008). 

Materialet kallas för lekgåvor och det innehåller 20 stycken delar eller lekgåvor. 

Fröbels gåvor byggde på idén att genom en geometrisk indelning fick barnen en 

förståelse av helheten genom att de såg delarna och hur dessa hängde ihop. ”Leken är 

det kommande livets hjärtblad, ty i leken visar sig människans djupaste anlag, hennes 

innersta väsen”, menar Fröbel (Dahlberg & Lenz-Tauguchi, 1994 s.17).  

 

Den fria leken och det fria skapandet ligger fortfarande som en viktig del i den 

svenska förskolans verksamhet. Fröbel ansåg att barn får den främsta grunden för 

upptäckter i sin omgivande miljö och att kunskapen kan fördjupas genom lek, 

laborationer och skapande skriver Persson (2008: c). Doverborg (2008) anser att i 

gåvorna ryms olika utvecklingsaspekter som benämns kunskapsformer, livsformer och 

skönhetsformer. Livsformer är allt som vi möter i vårt dagliga liv och dess former som 

t.ex. byggnader, möbler och fordon. Skönhetsformerna ger uttryck för det som är 

estetiskt attraktivt som symmetri, harmoni och skönhet. Kunskapsformerna omfattas 

av kuben, den uppdelade kuben vilket avser ett antal kuber placerade på bredden, 

höjden eller längden och dit även kvadrat och rektangel hör. Lekgåvorna nummer tre 

till sex utgår från kubens form men de har olika antal mindre klossar i olika former, 

skriver Doverborg (2008). Lekgåvornas syfte var bl.a. att utveckla barnens uppfattning 

av form och rum. När barnen leker med lekgåvorna utvecklas deras form och 

rumsuppfattning och de får förståelse av läges- och jämförelseord, deras uppfattning 

av längd, bredd och höjd liksom relationer inom och mellan ytor och kroppar 

utvecklas, anser Doverborg (2008). Lekgåvorna är indelade i fyra kategorier: kroppar, 

ytor, linjer och punkter och detta innebär att barnen kan arbeta både två- och 

tredimensionellt med former, beskriver Doverborg (2008). I dagens förskola finns spår 

av Fröbeltraditionen och lekgåvorna nummer fem och sex (består av en trälåda med 

klossar i olika former) finns på många förskolor men används sällan för att medvetet 

utmana och utveckla barnens matematiska tänkande, vilket kan bero på att lärarna 

saknar kunskap om materialet (Doverborg, 2008).  

 

Doverborg (2008) menar att under senare delen av 1800-talet och fram till mitten av 

1970-talet fanns olika inslag i förskoleverksamheten vars syfte var att lära barn 

matematik. Med förskolans expansion på 70-talet följde också nya teorier och Fröbels 

tankar om förskolebarn och lärande av matematik fick inte någon framträdande plats. 

Matematiken haft liten plats de senaste 30 åren i förskolans olika dokument. Den stora 

skillnaden mellan tidigare riktlinjer och dokument som funnits för förskolan, t.ex. 

mellan Barnstugeutredningen (Doverborg, 2008) och dagens läroplan, Läroplan för 

förskolan Lpfö98 (Skolverket, 1998), är att den senare anger mål att sträva mot. Under 

området Natur återfinns matematik även i Pedagogiskt program för förskolan och i 

den sägs det att förskolan skall bidra till att barn utvecklar grundläggande matematiska 

begrepp. En viktig grund för matematisk förståelse är att stimulera barn till att tänka 
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och reflektera vilket ger dem förutsättningar att få erfarenheter av skillnader och 

likheter kopplade till volym, längd, avstånd och form (Doverborg, 2008). 

3.1.1  Förskolans styrdokument idag och i förhållande till matematik 

Förskolan fick sin första läroplan 1998, Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 

1998). Denna läroplan är både till struktur och till innehåll sammanlänkad med 

skolans läroplan, Lpo94 (Skolverket, 1994). I de båda läroplanerna finns ett 

gemensamt lärandeperspektiv, en gemensam värdegrund samt både färdigheter och 

innehållsaspekter som går att urskilja som gemensamma genom hela 

utbildningssystemet. Ett exempel är att undervisningen i skolan ska sträva mot att 

utveckla elevens förmåga att använda grundläggande geometriska begrepp. I årskurs 

tre ska eleven kunna beskriva och namnge två- och tredimensionella geometriska 

begrepp enligt kursplanen för matematik (Skolverket, 2000). Detta kan jämföras med 

förskolans strävansmål att barnen ska utveckla en förståelse för form, läge, riktning 

och mätning (Skolverket, 2010). Lärarna kan inte längre välja om de skall lyfta fram 

matematiken eller inte, för nu skall alla barn i förskolan utmanas i sitt matematiska 

tänkande och lärande utifrån det som är relevant för förskolebarn (Doverborg, 2006). 

 

År 2010 kom en reviderad upplaga av Läroplan för förskolan Lpfö98 vars ambition är 

att höja kvalitén i förskolan (Skolverket, 1998). Den är inte en ny läroplan utan ett 

förtydligande och en revidering av Lpfö98 med några tillägg (Skolverket, 2010). 

I den nya reviderade Läroplan för förskolan Lpfö98rev ges förskolläraren det 

övergripande pedagogiska ansvaret för barnens utveckling och lärande. Riktlinjerna 

till arbetslaget, anger det ansvar som var och en har, att tillsammans forma och 

genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Ansvaret skiljer sig alltså 

beroende på utbildning men genomförandet är gemensamt.  Ett nytt stycke i den 

reviderade läroplanen handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolans 

kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje 

barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande (Skolverket, 2010). 
 

I Läroplan för förskolan Lpfö98rev (Skolverket, 2010 s.10) finns följande mål för 

matematik: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

- utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring, 

- utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

- utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp, 

- utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”. 
 

Här kan det tydligt ses ett förtydligande kring bl.a. att verksamheten ska leda till en 

fördjupning av innehållet och ge matematiken mer utrymme i verksamheten (Wiklund 

Dahl, 2011). Enligt Lpfö98rev bör utevistelsen innehålla möjlighet till lek och 

aktiviteter både i naturmiljö och på gården och ska stimulera barnens utveckling och 

lärande (Skolverket, 2010). 
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3.2 Inlärning hos barn 

Människan har redan som liten en medfödd förmåga att kommunicera och fungera i ett 

socialt samspel med andra, menar Sterner (2008: a). Vygotskijs (1896-1934) teori 

bygger på att barnet lär sig i ett socialt samspel med andra och att språk och tänkande 

är intimt förknippade med varandra, enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-

Godée (2008). När pedagogerna reflekterar efter en aktivitet visar det sig ofta att 

barnens kunskap och lärande är mer omfattande än pedagogen planerat och innefattar 

flera ämnen och områden i ett större sammanhang än vad pedagogen kunnat förutse 

(2008). Språket hjälper oss att förstå omvärlden, att lösa problem och påverkar vårt 

tänkande (Sterner, 2008: a). Matematik talar vi ibland om som ett språk eftersom det 

innehåller begrepp och ord som barnen blir förtrogna med. Det är när vi sätter in orden 

i sitt sammanhang alltså i samband med ett samtal där det sker en kommunikation och 

förmedlar något till motparten som det verkliga lärandet sker. Barnen utvecklas och lär 

sig tillsammans med pedagogerna. Pedagogerna utvecklas och lär sig tillsammans med 

barnen och för att uppnå ett bra lärande måste både barn och pedagoger känna att de 

bidrar till lärandet (Strandberg, 2006).  

 

En av pedagogens viktigaste uppgifter är att sätta ord på barnets upplevelser och då 

kan språk och handling samspela (Sterner, 2008: b). I leken kan pedagogen hjälpa 

barnet att fokusera på det som har med tänkande och matematik att göra och införa 

matematiska begrepp genom att beskriva barnets handling. Det är viktigt att 

pedagogen använder ett korrekt språk och benämner t.ex. triangel, cirkel och rektangel 

tillsammans med enklare uttryck som trekant, rund och fyrkant. När barnen möter 

begreppen i olika sammanhang lär de sig deras innebörd och utvecklar en förståelse 

för dem (Sterner, 2008: a). Vygotskijs viktigaste pedagogiska teori var den proximala 

utvecklingszonen d.v.s. det närmaste utvecklingsområdet. Detta innebär, enligt 

Vygotskij avståndet mellan den aktuella utvecklingsnivån i självständigt 

problemlösande och nivån av möjlig utveckling med stöd av vuxna eller andra barn. 

På detta sätt kan barnet utmanas till att klara av en uppgift med en högre svårighets 

grad (Strandberg, 2006). 

 

Genom att ha ett förhållningssätt som utgår från barnets erfarenheter av situationer 

med anknytning till matematik och föra ett samtal om dem kan barnens lust och 

intresse att tolka sin omvärld med hjälp av matematik väckas och de kan utveckla sitt 

matematiska ordförråd, anser Sterner (2008: a). Pedagogens roll är att synliggöra det 

osynliga i lärandeprocessen. Den vuxne har ansvaret för att skapa sammanhang där 

barns nyfikenhet får utlopp (Dahlberg & Lenz-Taguchi, 1994). Barnets lust att lära 

kvävs när det inte finns en grundläggande förståelse för det sammanhang som ger 

mening och innebörd till kunskapen. Det är viktigt att barnen vet att det är matematik 

som de möter i förskolan menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2008).  

 

Bjervås (2003) menar att lärandet skapas i dialogen mellan deltagarna, platsen, 

materialet och språket. I den processen används också egna erfarenheter. 

Förskolans pedagogik påverkas av hur pedagogernas förhållningssätt till kunskap och 

lärande är. Barnet måste få möjlighet att utveckla och använda sina kunskaper och 

färdigheter både på egen hand och tillsammans med andra (Bjervås, 2003). 

Pedagogens uppgift är att inta och synliggöra barnets perspektiv och därigenom kunna 

se att barnets handlande alltid har en innebörd för dem. Det kan ske genom deltagande 

i barnens dialoger och genom att utmana deras tankar (Björklund & Elm, 2007). 

Bjervås (2003) menar att det är avgörande att barnet får utveckla, samt använda, sin 
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kompetens både på egen hand och i barngrupp. Därför är det viktigt att pedagogerna 

reflekterar över sin egen syn på kunskap och lärande samt vilket lärande som 

möjliggörs i barngruppen. Att utgå ifrån barns erfarenheter kan innebära att pedagogen 

på ett övergripande plan och med utgångspunkt i ett flertal källor satt sig in i de skilda 

villkor som barnen i gruppen lever under och de varierande erfarenheter och behov de 

därmed kan tänkas ha. Med det som grund kan man bättre förstå gruppens och det 

enskilda barnets erfarenheter och behov, enligt Hedenquist och Håkansson (2009). 

3.2.1 Vad innebär geometri för förskolebarn? 

Geometri kommer från två grekiska ord, av geo- och metri. Geo som betyder jorden 

och metria som betyder mätning. I detta område av matematiken studerar man figurers 

egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska 

objekt. Geometri började systematiskt studeras första gången cirka 300år f.Kr. Under 

1800-talets första hälft utvecklades den moderna tidens geometri av Gauss, Bolyai och 

Lobatjevskij (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

De geometriska grunderna är för förskolebarn enligt Lpfö98rev (2010) att barnen 

utvecklar sin förståelse för form, läge, riktning och mätning. 

 

Små barn möter idag geometri och olika symboler för dessa i bilder, språk och 

modeller i sin vardag. De använder sin kunskap om begrepp och språk för att utforska, 

berätta om och förstå den värld de lever i. Genom sitt språk utvecklar de sin förmåga 

att se och beskriva geometri, enligt Emanuelsson (2008: b). När barnet leker med sand 

eller känner på klossarnas form börjar de uppleva geometri i tidig ålder (Persson, 

2008: a). Genom att barnen kan få leka med och röra vid material får de erfarenheter 

och intryck av grundläggande begrepp som hjälper dem att tänka abstrakt i matematik 

(Elfström m.fl. 2008). Barnets förståelse för det geometriska språket utvecklas 

tillsammans med den spatiala visuella förmågan som innebär att språket förtydligar 

barnets seende och gör att barnet kan skapa en tydligare bild av en sak (Persson, 2008: 

a). 

 

Barns rumsuppfattning utvecklas genom att de får praktisk erfarenhet av att undersöka 

och uttrycka sina erfarenheter naturligt i vardagen (Emanuelsson, 2008: b). 

Rumsuppfattning innebär att barnet förstår sin eller ett föremåls position i rummet och 

kan använda begrepp som beskriver läget, avståndet eller i vilken riktning barnet självt 

eller föremålet rör sig (Persson, 2008: a). Barn behöver en grundläggande 

rumsuppfattning för att kunna ta till sig kunskap om avancerade geometriska begrepp 

och metoder. Barnens rumsuppfattning tränas när de leker, konstruerar i bygglek, har 

aktiviteter utomhus, i spontana vardagssituationer o.s.v. När barnets rumsuppfattning 

utvecklas kan det jämföra och se storleken på avstånd, vinklar, plana områden och 

volymer som finns i barnets vardag, menar Persson (2008: a). 

 

Barnet känner igen olika geometriska former och kan beskriva och skapa former och 

symmetrier som finns hos geometriska figurer som triangel, kvadrat, rektangel och 

cirkel, menar Persson (2008: a). Detta är en viktig grund för att utveckla kunskap om 

former och mätning. De tränar ögat att samverka med kroppens rörelser och lär sig 

koordination och lär sig skilja ett föremål från bakgrunden t.ex. kan de se bollen. 

Barnen utvecklar sin förmåga att känna igen en form i olika sammanhang och detta 

kallas konstans. Ett exempel är att de kan urskilja formen av en rektangel när de ser ett 

fönster eller som en sten i en mur. De får ett abstrakt seende som gör att de kan skapa 
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inre bilder som de kommer ihåg, enligt Persson (2008: a). Former möter barnen 

överallt i sin omvärld och naturen innehåller en oändlig variation av former, linjer, 

ytor och volymer som barnen möter och upplever med alla sinnen (Persson 2008: c).  

 

I vårt dagliga liv använder vi begreppet form för att beskriva olika föremål och vi 

säger att de är runda, spetsiga, platta eller fyrkantiga och i matematiken finns 

matematiska begrepp som t.ex. cirkel eller kub. I byggnader och konstruktioner som 

människan skapat finner vi regelbundna geometriska former som är enkla att 

konstruera och bygga med, liksom vi hittar dem i byggleken på förskolan. Barnen får 

upplevelser av olika former i leken, både två- och tredimensionella som att bollen är 

klotformig men ritas som en cirkel medan tallriken är en cirkel. Genom att bygga ihop 

olika geometriska former skapas konstruktioner med vinklar och nya former bildas 

som gör att barnen gör nya upptäckter som utmanar dem att bygga vidare, menar 

Persson (2008: c). 

 

Förståelse för läge innebär att barnen utvecklar förmågan att kunna se var de själva 

befinner sig i förhållande till ett föremål eller att kunna se föremål i förhållande till 

varandra. De utvecklar förståelse för begrepp som framför, bredvid, bakom och under 

(Persson 2008: a). Läge och riktning får barn erfarenhet av i sina dagliga aktiviteter på 

gården, i skogen och de erfarenheter barnen gör kan användas för att ge dem nya 

utmaningar där läge, riktning, närhet och avstånd fortsätter att utvecklas, menar 

Persson (2008: a). 

 

I byggleken får barnen erfarenheter som gör att de kan föreställa sig hur 

konstruktionen ska se ut när den är färdig och de lär sig hur klossarna ska placeras för 

att få jämvikt och symmetri. Detta ger dem grundläggande färdigheter i geometri och 

mätning genom att de jämför avstånd och storlek, de sorterar och avbildar föremål, 

enligt Persson (2008: a).  

 

Mätning innebär att barn kan jämföra storheter som areor och längder, att de kan mäta 

tiden och kan kommunicera med andra om t.ex. avstånd (Emanuelsson 2008: a). Idag 

innebär kunskaper i matematik mer än att kunna utföra beräkningar. I vardagslivet 

behövs kunskaper i t.ex. geometri och mätning som handlar om att kunna hantera och 

lösa problem, enligt Emanuelsson (2008: a). Ute i vår närmiljö kan pedagoger och 

barn studera och reflektera över objekt och relationer med anknytning till matematik. 

Genom att fästa barnens uppmärksamhet på hus, träd, övergångsställen etc. kan de 

upptäcka avstånd och ges därmed möjlighet att mäta och jämföra. Barnen kan jämföra 

avstånd mellan träd och antalet vita streck i övergångsstället med olika gators bredd 

(Persson, 2008: b).  

3.3 Utomhuspedagogik 

3.3.1 Utomhusvistelsens traditioner 

Utomhuspedagogikens grunder och traditioner vill ge oss möjligheten att återigen 

flytta från lärande i rum med fyra väggar och istället erbjuda barnen direkt kontakt 

med naturen och ge dem sammanhang i verkliga utomhusmiljöer (Brugge, Glantz & 

Sandell, 2002). Utomhuspedagogikens rötter och idétraditioner sträcker sig ända 

tillbaka till antiken, enligt Szczepanski (2007). En idéhistorisk knutpunkt utgörs av 

Aristoteles (384-322 f.Kr.), som i sin filosofi utgick från våra sinnen och praktiska 

erfarenheter av verkligheten. En annan förgrundsgestalt är Jan Amos Comenius (1592-
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1670) som i sin stora undervisningslära, Didactica Magna 1657 skriver följande 

(Kroksmark, 1989,s.200):  
 

                     ”Låt detta vara en gyllene regel; 

att förevisa allt för alla sinnen, så långt det är möjligt, 

det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln, 

och kan något uppfattas av flera sinnen, förevisa detta för flera sinnen.” 

                

Comenius ansåg att genom att med kroppen få lukta, röra och känna under inlärningen 

gavs liv till kunskapen och erfarenheten blev därmed större. Jean Jacques Rousseau 

(1712-1784), utvecklade Comenius åskådningsundervisningsprincip och hans metoder 

för sinnesträning. Roussaeau är en betydelsefull gestalt i och med att han starkt 

poängterade vikten av barns möte med verkligheten. John Dewey (1859-1952), Maria 

Montessori (1870-1952), Célestine Freinet (1896-1966) och Ellen Key (1849-1926) är 

andra pedagoger som betonat betydelsen av kontakten med verkligheten. Samtliga 

lyfter fram sinnena, den skapande fantasin och handens kunskap. För Montessori och 

Freinet är också upplevelsen i naturen och kulturen en källa till kunskapssökande och i  

Keys reformpedagogik var uterummet en viktig kunskapsbildande miljö. Hon var en 

tidig förkämpe för alternativ utomhuspedagogik där barnen går utomhus och studerar 

verkligheten. Key beskrev hur barnen lärde sig matematik genom att t.ex. utöva 

hantverk och trädgårdsarbete (Brügge m.fl. 2002).  Vi behöver verkliga upplevelser av 

fenomen eftersom vetskapen av något automatiskt inte innebär att vi förstår. Vi måste 

lära i naturliga sammanhang och bli berörda, vi måste gripa för att begripa och för att 

utveckla begreppsförståelsen.  Dewey införde också begreppet ” learning by doing” 

vilket bl.a. innebär att kunskap fås genom aktiviteter och att tänkandet kopplas till 

handling (Dewey, 1996). 

 

3.3.2 Utomhuspedagogik 

Idag har vi ett samhälle där barn blir mer och mer stillasittande. Här är 

utomhuspedagogiken en möjlighet att utveckla en lärande miljö som är mer 

rörelseintensiv. Genom fysisk aktivitet stöds lärandet och kroppen sätter tanken i 

rörelse (Brügge m.fl. 2002). Lärandet kan, t.ex. i utomhusmiljön, ske i olika 

sammanhang och situationer. Den ger också möjligheter att använda mer intensiva 

rörelseinriktade inlärningsmiljöer. Skolan behöver idag fler miljöer för lärande än 

hemmet och köpcentret där dagens barn vanligen vistas. I naturen får barnen möta hela 

sammanhang och använda alla sinnen vilket gör att fler barn hittar sitt sätt att lära på 

(Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). 

 

Utemiljö kan vara skogen, hagen, förskolegården, parken och staden och den kan vara 

en utgångspunkt för lärande i alla ämnen. Här finns en tyst kunskap som beskrivs som: 

se, göra och vara (Molander, 1995). Utomhus blir hela kroppen delaktig i lärandet 

genom att barnen aktivt får röra på sig. Utomhusmiljön skapar möjlighet för lärande 

som passar olika inlärningsstilar. Hur man lär sig att undervisa utomhus är en del av 

utomhuspedagogiken, där man kopplar samman det språkliga, estetiska, emotionella, 

biologiska och kulturella (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

3.3.3  Geometri utomhus 

Geometriska resonemang, där jämförelse- och lägesord förekommer kan tränas i 

meningsfulla och relevanta sammanhang utomhus, genom att i olika övningar 

benämna föremål med lägesord eller begrepp. Ett exempel kan vara att jämföra 

pinnars tjocklek (Naturskoleföreningen, 2005). En av de viktigaste anledningarna att 
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låta barnen arbeta med geometri på olika platser är att de genom att se geometriska 

figurer i många olika storlekar, i olika positioner och i samspel med andra geometriska 

former får erfarenhet av så många som möjligt av begreppens centrala egenskaper. 

Detta kallar Rønning (2006) varierad begreppsstimulering. Han anser vidare att när 

barnen får gå på upptäcktsfärd i spännande miljöer tillsammans med vuxna kan de 

utveckla rika matematiska begrepp. Utanför förskolan kommer de snabbt att hitta 

många av de grundläggande geometriska formerna i vår utomhusmiljö.  

 

Utomhus får barnet en mer realistisk erfarenhet som sedan kan leda till att praktisk och 

teoretisk kunskap förenas genom att de upplever begreppen i utemiljön. I utemiljön 

finns spännande utmaningar som i stadsmiljön kan vara att se vilka former och 

mönster byggnaderna har, i kojan på förskolegården kan vi se hur många som får plats 

och i skogen vilken av björkarna som har tjockast eller tunnast stam (Persson 2008: b). 

Persson menar att upplevelserna och upptäckterna av olika mönster och former väcker 

nyfikenhet och glädje, men för att matematiken och dess innehåll ska bli synligt måste 

det undersökas och utforskas. Lärarna har en viktig roll att vara nyfikna och lyhörda 

matematiska förebilder och ha ett problemlösande och reflekterande arbetssätt, enligt 

Emanuelsson (2008: b). Emanuelsson (2008: b) betonar också vikten av att 

pedagogerna är kunniga inom matematikområdet och har kompetens om barns 

lärande. 
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4. Metod 

 

4.1 Val av metod  

I vårt arbete valde vi att använda oss av strukturerade intervjuer med öppna frågor och 

kvalitativa observationer som metod för att undersöka hur och varför pedagoger i 

förskolan arbetar med geometri utomhus. I en kvalitativ studie kan vi få djupare och 

mer vardagsnära svar på det vi vill undersöka enligt Johansson och Svedner (2010). 

Vidare menar de att intervjuer ger intressant information om pedagogernas syn på 

undervisning och planering och om deras förhållningssätt till barnen.  I en strukturerad 

intervju väljs frågorna ut i förväg och svaren är öppna. Intervjuaren behöver vara 

lyhörd för vad den intervjuade berättar och ställa lämpliga följdfrågor (Johansson & 

Svedner, 2010). För att studera pedagogers medvetenhet kring matematik är 

observationer ett bra sätt för att se detta i naturliga situationer. Patel och Davidsson 

(2003) menar att observationer är den bästa metoden för att skaffa information om 

omvärlden och dessutom är det en vetenskaplig metod. Genom att kombinera 

intervjuer och observationer, som idag blivit vanligare i lärarexamensarbete, kan vi få 

en mer komplett bild och en allsidigare och djupare förståelse av det vi vill undersöka 

(Johansson & Svedner, 2010). 

4.2 Urval 

Som undersökningsmetod valde vi strukturerade intervjuer och observationer av 

pedagoger på två utvalda förskolor i mellersta delen av Sverige under vårterminen 

2011. Vi valde att intervjua tre förskollärare och tre barnskötare som arbetar med barn 

i åldern ett till fem år. Valet av pedagoger grundades på två saker. Dels att de den 

senaste tiden hade deltagit i diverse utbildningar i matematik och dels deras stora 

intresse för ämnet. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan det vara bra att använda 

lärare som har en genomtänkt syn på ämnet för studien. I vårt val av pedagoger tog vi 

inte hänsyn till kön eller ålder. Det är bra att ha personer med olika erfarenhetsgrund 

eftersom vi då kan finna deras uppfattningar och variationen mellan dessa. Genom att 

de hade olika utbildningar, är förmodligen deras erfarenheter av geometri utomhus 

olika, vilket Johansson och Svedner (2010) menar skulle kunna ge en variation i 

svaren vid intervjuerna. Den ena förskolan är belägen på landsbygden och är 

föreningsdriven med en allmän profil. Alla pedagoger på förskolan hade gått en 

utomhuskurs i matematik som utgick från boken Att lära in matematik ute 

(Naturskoleföreningen, 2005) och förskolan har en uttalad målsättning att arbeta med 

utomhuspedagogik. Fem av förskolans åtta pedagoger hade under det senaste läsåret 

deltagit i förskolelyftets utbildning i svenska och matematik. Den andra förskolan 

finns i en stad och drivs i kommunal regi. Endast tre av förskolans femton pedagoger 

hade någon form av fortbildning i matematik. De pedagoger som observerades i 

utemiljö är de samma som intervjuades.  

4.3 Etik 

Det kan ses etiskt känsligt att utföra en studie på detta sätt då medverkande pedagoger 

utsätts för kritisk granskning av deras arbetssätt. Med detta i åtanke valde vi att följa 

de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) ställer upp, dessa innefattar 

fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Därför ansåg vi det var av stor vikt att ge tydlig information till 

medverkande pedagoger gällande vårt förfaringssätt. Innan undersökningens början 

berättade vi för pedagogerna om vårt arbete, vad syftet var och hur vi skulle gå till 

väga. Detta är något som rekommenderas av Patel och Davidsson (2003), som menar 
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att det är viktigt att deltagarna får en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningens metod och syfte. Vi fick även samtycke från de vårdnadshavare vars 

barn deltog i studien. Tillståndet från föräldrarna fick vi genom att pedagogerna 

lämnade ut skriftlig information till föräldrarna med information om studien där det 

framgick att det inte var barnen i sig som skulle studeras utan pedagogerna. I 

informationen till föräldrarna fanns även telefonnummer till oss som genomförde 

studien, samt telefonnummer till vår handledare vid Linnéuniversitetet vid eventuella 

frågor (Bilaga 1). Vår etiska utgångspunkt innebar frivillighet och integritet för barnen 

och pedagogerna. Detta innebar att intervjuerna var konfidentiella samt att deltagarna 

när helst de önskade kunde dra sig ur studien. Det innebar även att de kunde ställa 

frågor under studiens gång. Pedagogernas intervjusvar och observationerna redovisas 

anonymt. Samtliga deltagare informerades även om att alla uppgifter kring deras 

person, såsom namn och arbetsplats, skulle komma att förvaras på sådant sätt att 

obehöriga inte kunde ta del av detta.  

4.4 Pilotstudie 

Vi genomförde en intervju med en pedagog för att ta reda på om våra intervjufrågor 

var intressanta och relevanta för syftet med vår undersökning. Pedagogen tyckte att 

hon förstod frågornas innehåll och att hon kunde svara på dem. Eftersom hon var 

positiv till våra intervjufrågor använde vi dem utan ändringar. Genom att göra en 

förintervju och analysera denna kunde vi se om frågeställningar belyser syftet och 

träna vår förmåga att lyssna in vad den intervjuade personen säger och kunna ställa 

goda följdfrågor (Johansson & Svedner, 2010). 

4.5 Genomförande 

De sex intervjuerna (Bilaga 2) genomfördes och skedde i enrum med pedagogen. Vid 

intervjuerna användes papper och penna för att anteckna med under intervjuerna 

(Johansson & Svedner, 2010). En nackdel med att anteckna istället för att spela in på 

band är att pauseringar och tonfall inte framgår av anteckningar och de kan ibland vara 

viktiga för att förstå vad den intervjuade vill uttrycka, men en fördel med anteckningar 

är att den som intervjuas ibland blir nervös när bandspelaren används (Johansson & 

Svedner, 2010). Vi avtalade tid för intervjuerna och informerade om hur lång tid de 

skulle ta och om syftet med vårt arbete, men ej det matematiska syftet. Detta för att få 

så ärliga svar som möjligt. Det är viktigt att motivera den person som ska intervjuas 

och det kan ske genom den information om syftet som vi ger (Patel & Davidsson, 

2003). 

 

Det är bra att skapa en förtroendefull relation till intervjupersonen och därför valde vi 

att utgå från allmänna frågor om matematik och lärande för att sedan övergå till mer 

specifika frågor om geometri utomhus i intervjun. Frågorna som ställdes under 

intervjuerna var av öppen karaktär. Detta innebär att deltagarna får berätta fritt och 

därmed slipper vi ja och nej svar. Det fria berättandet uppmuntrades genom relevanta 

följdfrågor. På detta sätt fick vi en bredare bas av information. Intervjuerna tog mellan 

30 och 45 minuter att genomföra. 

 

De sex observationerna av pedagogerna gjordes i utomhusmiljö och vi berättade för 

pedagogerna när observationerna skulle genomföras. Doverborg och Anstett (2003) 

poängterar att neutrala observationer inte finns. Vidare menar de att observatörerna 

verkligen måste ta hänsyn och vara medvetna om detta. Vi använde oss av ett 

observationsschema (Bilaga 3) och antecknade vilka som deltagit, datum och i vilken 

situation observationen ägde rum. Patel och Davidson (2003) understryker att det 
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krävs noggranna förberedelser om vad som skall observeras. Vidare menar författarna 

att det finns nackdelar med observationer, dels är observationer tidskrävande och dels 

kan det vara svårt att veta om de observerade aktiviteterna är representativa och inte 

arrangerade. Vid observationerna använde vi oss av observationsschema, penna och 

digitalkamera.  

 

De kategorier vi specifikt observerade var spontan eller planerad lärarledd aktivitet 

samt spontan barnstyrd aktivitet. Genom att fotografera fick vi ett bra komplement för 

att minnas bättre vad som hände. Som observatörer deltog vi inte i aktiviteterna utan 

satt vid sidan av, då vi inte ville att verksamheten skulle påverkas mer än nödvändigt. 

Patel och Davidsson (2003) menar att det finns två tillvägagångssätt vidobservationen, 

som deltagande eller som icke deltagande observatör. Den deltagande observatören 

deltar i den pågående aktiviteten. Medan den icke deltagande observatören sitter 

bredvid och endast observerar aktiviteten för att inte påverka eller störa verksamheten 

och därmed resultatet. Vi valde att vara icke deltagande observatörer eftersom vårt 

syfte var att observera den andre pedagogens arbete. Efter observationen ställde 

observatören kompletterande frågor till pedagogen om hur denne uppfattade 

situationen och tolkade händelsen. Anteckningar, fotografier och kommentarer 

sammanställdes sedan av observatören. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Johansson och Svedner (2010) betyder reliabilitet noggrannhet vid mätning 

beträffande de intervju- och observationsmetoder som använts i undersökningen. Patel 

och Davidsson (2003) menar att hög tillförlitlighet uppnås när mätningarna utförs på 

ett korrekt sätt. Hög validitet betyder enligt de samma att man undersöker det som 

skall undersökas och ingenting annat. När man gör en kvalitativ studie ingår hela 

forskningsprocessen i begreppet validitet. De val som forskaren gör i hanteringen av 

informationen kommer att påverka analysen. Forskaren behöver därför vara medveten 

och reflekterande över de val som görs när informationen behandlas eftersom detta 

kan påverka analysen. Med hjälp av både reliabilitet och validitet avgörs kvaliteten 

och trovärdigheten och det är viktigt att arbeta med båda begreppen kontinuerligt 

under hela forskningsprocessen, anser Patel och Davidsson (2003). 

 

När vi bokade in intervjuerna med respektive pedagog berättade vi inte om att syftet 

med vår forskning var matematik eftersom vi inte ville att de skulle tänka ut svaren i 

förväg eller diskutera med varandra i arbetslaget. När vi sammanställde resultatet av 

intervjuerna gjorde vi detta tillsammans för att svaren skulle tolkas så korrekt som 

möjligt. 

 

Vi har använt oss av löpande protokoll som kan ses som en kvalitativ 

observationsmetod (Johansson & Svedner 2010). Materialet är kvalitativt när det 

innehåller tydliga beskrivningar av det observerade. I ett löpande protokoll skriver 

man ned så mycket som möjligt om en händelse under en längre tid och 

observationerna blir meningsfulla och möjliga att analysera när protokollets 

frågeställningar är väl genomtänkta och förberedda. Beskrivningarna ska vara 

detaljerade och man bör undvika egna värderingar och tyckanden (Johansson & 

Svedner 2010).  
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5 Resultat 
Resultaten kommer att redovisas dels utifrån intervjusvaren och dels utifrån de 

observationer vi gjorde och svaren redovisas utifrån våra tre frågeställningar. I texten 

kallar vi de medverkande pedagoger när vi talar om både förskollärare och barnskötare 

annars benämns de som förskollärare eller barnskötare. 

5.1 Hur arbetar pedagogerna med geometri utomhus? 

I intervjuerna sade pedagogerna att de arbetar med all sorts matematik när de är i 

skogen och i all sorts lek. En av förskollärarna sa att ”hon tyvärr inte arbetade med 

matematik på gården på samma sätt som i skogen”. Hon tyckte att ”det var lättast att 

arbeta med matematik i skogen”. Alla pedagoger uppgav att de dokumenterade 

utomhusmatematiken vid olika tillfällen. Utifrån dokumentationen utvärderade de 

genom samtal och diskussioner i respektive arbetslag. Några av pedagogerna påtalade 

vikten av att ta tillvara barnens idéer och intressen. Enligt dem ville de vid 

utvärderingen uppmärksamma hur barnen beskrev t.ex. former och se hur de kom fram 

till sina svar. Genom att gå igenom de moment som utförts kan vi som pedagoger, 

checka av vilka begrepp vi använde och se om vi missat några som vi behöver ta upp 

vid senare tillfällen, fortsatte de i sitt resonemang. Vid våra observationer såg vi att 

pedagogerna samtalade och reflekterade kring en aktuell situation som utförts. 

Pedagogerna upptäckte då att barnen använde sig av mer geometri än de förväntade 

sig. 

     Fem av pedagogerna uppgav i intervjuerna att de utgick ifrån Lpfö98 (Skolverket, 

1998) och de mål som knyter an till matematik i läroplanen. I alla de utförda 

observationerna såg vi att pedagogerna arbetade med matematik. 

På gården observerade vi att pedagogerna arbetade med geometri. I observationerna 

kunde vi se att pedagogerna använde sig av både planerade samlingar och oplanerade 

situationer. I vissa av observationerna blev det barnen som spontant styrde innehållet.  

5.1.1 Planerad lärarledd situation 

Med lärarledd situation avser vi en samling med barnen som läraren leder. En 

förskollärare berättade att ”hon väljer att arbeta med matematiska begrepp utomhus”. 

När en av oss observerade henne i skogen använde hon matematiska begrepp som t.ex. 

cirkel, minst, störst, framför och ovalt. I samtal efter observationen sa hon att ”hon 

planerade att göra matematik ute men att barnen styr vilka former det blir beroende på 

vilket material de väljer att plocka i skogen och ta med till samlingen”. 

En av barnskötarna berättade i intervjun att ”matematik är väldigt mycket och att jag 

upptäckt kopplingen till språket och använder därför mer begrepp som t.ex. under och 

på nu”. Hon menade att ”pedagogerna ska göra barnen medvetna om begrepp och 

använda korrekta ord”. I observationen av henne i skogen märkte vi att hon beskrev 

sakerna som barnen hämtat med matematiska begrepp som tjock, tunn, halv, ring och 

rund. Efter samlingen sa hon att ”jag försöker ta tillvara vad barnen pratar om och är 

intresserade av, vad som fångar deras intresse”. 

Alla pedagoger vi frågade uppgav att de använde sig av naturmaterial hämtat från skog 

och mark. Där kunde vi som observatörer se att det användes pinnar, stenar, granskott, 

löv etc. En av förskollärarna sa i intervjun att ”hon tycker att det är intressant för 

barnen att se att en tillverkad form finns naturligt ute och att ute finns det ingen 

begränsning eftersom materialet räcker till alla, det finns många och variationen är stor 

t.ex. har löven oändligt många former”. Hon använde sig av löv för att prata med 
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barnen om former och till att jämföra lövens storlek. En av pedagogerna uppgav i 

intervjun att det kan hända att hon ibland tar med sig exempelvis ett rep ut, när hon 

skall gestalta en cirkel.  

I en av observationerna vi gjorde kunde vi se ett exempel på en planerad situation där 

pedagogen gav barnen i uppdrag att hämta varsin pinne som de sedan skulle lägga i 

storleksordning. Observation gjordes i skogen i en fyra års grupp med fem barn som 

leddes av en förskollärare. ”Ni skall mäta pinnarna”, berättade hon för barnen. ”Jag 

vill att ni lägger kortaste pinnen här och den längsta pinnen här” förklarade hon. 

”Mellan dessa ska de andra pinnarna ligga”, fortsatte hon. Barnen gjorde som 

pedagogen sa och när de hämtat varsin pinne började de att mäta dessa med varandra. 

De lyckades lägga pinnarna i storleksordning nästan direkt. När de hade lyckats med 

uppdraget alldeles själva talade pedagogen om för dem att de varit duktiga.  

En av observationerna gjordes i en grupp med fem barn i åldern tre år samt en 

barnskötare som deltagare. Barnskötaren berättade för barnen att de skulle gå på 

formjakt. Med formjakt menade hon en utflykt där de skulle leta efter olika former 

såsom cirklar, fyrkanter och trekanter. Vidare sa hon till barnen att de skulle säga till 

henne så fort de fick syn på någon av dessa former. Pedagogen visade de tre beskrivna 

formerna i pappersformat så att barnen fick titta och känna på dessa. Sedan började de 

gå. Efter en kort stund visade pedagogen på ett brunnslock, och sa att ”här är en 

cirkel”. Ett av barnen svarade då, ”att det var en väldigt stor cirkel”. ”Men titta här 

då”, sa ett av de andra barnen, ”det är två små hål på locket”. Hon fortsatte att fråga 

om det också var cirklar. Pedagogen nickade och svarade att ”hon hade rätt” och 

kommenterade att barnen hade skarpa ögon. ”Jag tänkte inte alls på att det fanns två 

små cirklar i den stora cirkeln”, avslutade hon. Pedagogen menade att matematik är 

användbart och att det är en kunskap som behövs för att klara sig i vardagen och 

ovanstående observation är ett exempel.  

5.1.2 Oplanerad lärarledd situation 

En oplanerad situation som en av oss observerade framskred enligt följande. I 

samlingen hade ett av barnen med sig ett granskott som barnskötaren visade. 

Barnskötaren undrade då om de visste vilken form granskottet har. Barnen svarade då, 

”att det har lite rund form, som ett ägg, lite buckligt och att det är spetsigt uppe och 

tjockt därnere”. Barnskötaren berättade att det är äggformat och ovalt.  

En av barnskötarna svarade att ”hon ibland dokumenterade utomhusarbetet 

tillsammans med barnen genom att de fick ta med sig pinnar, blommor eller löv till 

förskolan och rita eller klistra upp materialet och på detta sätt kunde de arbeta med 

detta”. 

Tre av pedagogerna svarade att de får in matematik utomhus när de plockar undan på 

gården. En av dem gav som exempel att de instruerade barnen att de skulle plocka 

undan tre runda saker eller två stora spadar. 

5.1.3 Oplanerad barnstyrd situation 

En barnskötare svarade i intervjun att ”hon ville ta vara på varje situation och se 

matten i leken”.  I observationen av henne kunde vi se detta när två barn hade med sig 

Festis i tetror och följande samtal utspelade sig. En flicka sa att ”min är större än din”. 

Pojken svarade att ”min är tjockare än din”. Barnskötaren som lyssnade berättade att 

”det är lika mycket i båda festisarna” och samtalade med barnen om detta. 
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Barnskötaren sa i intervjun efteråt att ”här uppstod en spontan situation där jag kunde 

delta i vad barnen pratade om när de började jämföra formen på tetrorna”.  

Flera av pedagogerna uppgav att de ville koppla matematik till meningsfulla 

sammanhang och ville vara lyhörda för att se matematiken i olika situationer 

tillsammans med barnen. Detta är ett exempel som vi såg i observation av en av 

förskollärarna. Efter samlingen där barnen mätte och jämförde pinnarnas längd 

började två av barnen lägga pinnarna i olika mönster. 

– Titta! sa ett av barnen. Jag kan lägga en triangel av pinnarna.  

– Jamen titta! sa förskolläraren. Tror du att du kan lägga någon annan form?  

Ett av de andra barnen kom då springandes och hjälpte det första barnet att lägga ihop 

en fyrkant. 

– Fröken, titta! sa ett av de andra barnen. Jag kan lägga ett M.  

– Oj, oj, oj! svarade pedagogen. Vad många former och mönster man kan lägga med 

pinnar.  

Då svarade ett annat barn: - Fast O går inte att lägga med pinnar. 

5.2 Vilka geometriska moment väljs? 

Fyra pedagoger uppgav i intervjun att de använder form, läge, riktning och mätning. 

En pedagog använde sig av form, läge och mätning. En av barnskötarna uppger dock 

bara att hon använde sig av mätning och form.  

5.2.1 Form 

Vi såg form i flera av våra observationer. Som t.ex. när en av barnskötarna förde en 

diskussion tillsammans med barnen om att duken var rutig och de samtalade om 

skillnaden mellan fyrkanter och runda ringar. Några av pedagogerna använde olika 

föremål för att konkretisera hur formerna såg ut för barnen. En barnskötare hade 

former i papp som barnen fick se och ta på och sedan letade efter i utemiljön. Hon 

visade också ett brunnslock för barnen och berättade att det var en cirkel. 

Samtliga pedagoger som vi intervjuat sa att det ofta hände att det blev geometri 

utomhus fast de inte planerat det. Efter en samling om former kan det vara ett barn 

som själv hittar former och kommer och berättar om det till pedagogen. I en 

observation hade barnen ryggsäckar med sig till skogen. Två pojkar gick tillsammans 

och den ene sa att ”jag ska leka dromedar idag” och kompisen undrade ”varför han ska 

leka dromedar”. Pojken berättade att ”han har en puckel på ryggen och därför ska han 

vara dromedar”. Ett samtal mellan pojkarna och barnskötarna utspelade sig om vad en 

dromedar är och skillnaden mellan en kamel och en dromedar.  De diskuterade också 

likheten mellan ryggsäckens form och dromedarens form på puckeln. I våra 

observationer kunde vi se att barnen ofta spontant pratade om geometriska begrepp 

som pedagogerna kunde anknyta till när de var utomhus.  En barnskötare sa att ”idag 

pratade vi om runt fast vi skulle leka Kims lek”. 

5.2.2 Läge 

 Läge förekom i en observation som utfördes i skogsmiljö, med en förskollärare och 

femåringar som deltagare. På vägen dit hade pojkarna räknat hur många hus som de 
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gått förbi. En diskussion uppstod om de skulle räkna hus som låg nära vägen eller/ och 

hus som låg långt borta. Barnen pratade om husens form och utseende. 

5.2.3 Riktning 

 I observationerna använde pedagogerna begrepp för att visa barnen riktning, t.ex. vi 

ska gå ditåt eller vi samlas där vid stenarna. Men de använde få begrepp som beskrev 

riktning. De sa till barnen att ”vi ska gå in genom grinden och samlas där borta vid 

stenarna eller vi ska gå ditåt idag”. På vägen till eller från hagen eller skogen pratade 

pedagogerna om hur långt det var att gå eller att nu är vi nästan framme.  

5.2.4 Mätning 

En av observationerna gjorde vi i en barngrupp som befann sig i sandlådan där de 

tillsammans med förskolläraren räknade hur många spadar sand som fick plats i 

formen beroende på spadens storlek. Barnen diskuterade och jämförde spadarnas 

storlek. Här förekom också begrepp som på och bredvid. Vi såg också i våra 

observationer exempel på mätning, där bl.a. pinnarnas längd jämfördes. 

5.3 Varför väljer pedagogerna att arbeta med geometri utomhus? 

En övervägande del av pedagogerna ansåg att det var naturligt och lättförståeligt för 

barnen att använda naturmaterial som är lättillgängliga utomhus när de arbetade med 

de geometriska momenten form, läge, riktning och mätning.  

”Det är lättast att ha matematik utomhus”, enligt en förskollärare ”eftersom där finns 

former, läge och många matematiska begrepp naturligt”. Två av pedagogerna uppgav 

dessutom att det matematiska naturmaterialet varierade beroende på vilken 

utomhusmiljö de valde att synliggöra matematiken i. Hon syftade då på miljöer som 

förskolegården, lekparken, innerstaden, skogen eller hagen. I våra undersökningar 

kunde vi se att miljön varierade mycket. Ibland skedde geometriarbetet i hagen, andra 

gånger på en lekplats eller på gården.  

En av de intervjuade förskollärarna menade att ”det ofta blir geometri ute eftersom 

det är ett sätt att beskriva vår omvärld”. Detta kunde vi se i flera av våra 

observationer. Ett exempel var när barnen och barnskötaren samtalade om husens 

utseende och om deras läge. Här användes ord som långt borta och nära samt litet 

eller stort. Vidare menade barnskötaren att utomhus blev exemplen konkreta. Hon gav 

som exempel att ”ute kan barnet krypa in i ett stort hål och uppleva känslan av något 

stort med hela kroppen och alla sinnen. Men på trädet finns många små hål som bara 

kan kännas med fingret”, fortsatte hon. 

5.3.1 Variation av material 

En förskollärare tyckte att ”det var lättast att jobba med matematik i skogen eftersom 

där finns många material som kan användas för att arbeta med geometri”. Hon 

påtalade också vikten av att kunna vara spontan och flexibel i sitt användande av detta 

material och att materialet fanns nära tillhands och var ett naturligt hjälpmedel som 

räckte till alla. ”Barnen fängslas lätt ute och det är lätt att arbeta med begrepp som 

lång och kort”, menade en barnskötare vilket vi kunde se i en av observationerna där 

barnen sorterade pinnar efter deras längd. En förskollärare menade att ”det finns 

många olika saker som var t.ex. cirkelformade ute och barnen lärde sig på ett varierat 

sätt. Utomhus är aldrig någon form den andre lik”.  

En förskollärare påpekade att ”de lärde sig samma moment som inomhus men på ett 

mer varierat sätt. Utomhusmaterialet räcker till alla och det är stor variation från gång 



 
 

18 
 

till gång vad som finns tillgängligt”. I en samling som skedde i skogsmiljö som vi 

observerade fick barnen plocka löv. Ett av barnen påtalade då att ”dennes löv såg ut 

som en cirkel” och ett annat barn lyfte upp ett löv med många flikar på. I skogen 

kunde vi också se att det fanns oändligt många olika sorters löv och att tillgången var 

god. Inget löv var det andra likt. 

En av barnskötarna menade exempelvis att ”ett litet eller stort hål är svårare att påvisa 

inne än ute”. Ett exempel från observationerna var att barnen såg att det var två små 

hål i det stora brunnslocket och pedagogen sa att ”det fanns två små cirklar i den stora 

cirkeln”. 

5.3.2 Positiv utomhusupplevelse 

     Flera av pedagogerna sa att det var en positiv upplevelse att vara ute i skogen, vilket 

gjorde att matematiken blev lustfylld. Vidare menade de att eftersom barnen trivdes 

utomhus så blev inlärningen en positiv upplevelse. En förskollärare uttryckte att ”om 

det är härligt väder, härlig skog blev det en positiv upplevelse som gjorde matematik 

lustfylld”. Några av pedagogerna menade att det kunde påverka barnen negativt om 

pedagogen själv hade dåliga erfarenheter av matematikinlärning och upplevde att 

matematik var svårt. Vidare menar de att ibland kan det vara bättre att inte tala om att 

det är matematik de sysslar med. En av barnskötarna ansåg också att ”när man lekte 

matematik utomhus så blev det positivt vilket kan ge en motsatt negativ effekt 

inomhus speciellt om vi säger till barnen att nu ska vi sitta ner vid bordet och lära oss 

matematik”.  

Några av pedagogerna påtalade också att utrymmet är obegränsat utomhus, de kan röra 

sig mera och det blir därför mer varierat hur vi kan utveckla barnens inlärning av 

matematik.  

Några av pedagogerna uttryckte i sina intervjusvar vikten av den sensitiva delen av att 

uppleva naturmaterial av olika sorter. D.v.s. lärandet sker på många olika sätt, genom 

att se, lyssna, känna och göra. Det upplevs med olika sinnen och med hela kroppen, 

det blir fler uttryckssätt som kan utveckla barnens lärande. På en av utflykterna som vi 

observerade frågade ett av barnen ”om det kunde få gå till stenmuren”. Han påtalade 

att ”det fanns miljoner fyrkanter där och pekade åt det håll där muren låg”. 

Förskolläraren och barnen undersökte muren tillsammans och barnen kände på 

stenarna.  

”Barnens fantasi ökar när man är ute”, tyckte en barnskötare. I en av de observationer 

vi gjorde, fick barnen i uppdrag att hämta varsin pinne för att därefter lägga dessa i 

storleksordning. Efter ett tag drog sig två av barnen lite åt sidan och började lägga 

pinnarna i olika former istället. De upptäckte att de kunde lägga trianglar och 

fyrkanter med pinnarnas hjälp.  

6 Analys 

I denna del avser vi att analysera resultaten som framkom i observationerna och 

intervjuerna. Vi analyserar resultaten av de gjorda intervjuerna och observationerna 

tillsammans för att få ett bättre sammanhang och utgår från våra tre frågeställningar. I 

vår analys kommer vi att bearbeta resultatet utifrån den litteratur som vi tidigare tagit 

upp i den teoretiska bakgrunden.  
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6.1 Hur arbetar pedagogerna med geometri utomhus? 
I vår undersökning fann vi att pedagogerna arbetade med matematik i all sorts lek. 

Fröbel (Persson, 2008: c) ansåg att den främsta grunden får barn genom att kunskapen 

fördjupas genom lek. Persson (2008: c) anser vidare att den fria leken fortfarande är en 

viktig del i den svenska förskolan, vilket verifieras i Lpfö98rev (Skolverket, 2010) där 

vi kan läsa att utevistelsen bör innehålla möjlighet till lek och aktiviteter både i 

naturmiljö och på gården.  

I intervjuerna sa pedagogerna att de arbetar med matematik när de är i skogen och i 

observationerna såg vi att de arbetade med geometri på förskolans gård. Fem av 

pedagogerna sa att de utgick från målen om matematik i läroplanen. I observationerna 

såg vi att pedagogerna arbetade med geometri (form, läge, riktning och mätning), 

vilket nämns i målen för matematik i Lpfö98rev (Skolverket, 2010).  

Alla pedagoger uppgav att de dokumenterade utomhusmatematiken och utvärderade 

den genom diskussioner i sina arbetslag. Genom utvärderingen kunde de se vilka 

begrepp de använt sig av vid den aktuella aktiviteten och planera för de resterande 

begreppen vid ett senare tillfälle. I Lpfö98rev (Skolverket, 2010) kan man läsa att 

förskolans kvalitet ska dokumenteras, utvärderas och utvecklas, så att varje barn ges 

bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. I vår observation upptäckte vi 

att när pedagogerna samtalade och reflekterade kring en aktuell situation fann 

pedagogerna att barnen använde sig av mer geometri än de trodde. Elfström m.fl. 

(2008) menar att barnens kunskaper och lärande ofta är mer omfattande än pedagogen 

planerat och kunnat förutse. Hedenquist och Håkansson (2009) anser att genom att 

utgå från de skilda villkor och erfarenheter som barnen i gruppen lever under, kan man 

bättre förstå gruppens och det enskilda barnets behov. 

I intervjuerna med pedagogerna menade de, att deras uppgift var att arbeta med och 

medvetandegöra barnen om de matematiska begreppen, vilket Sterner (2008: b) lyfter 

fram och menar att en av pedagogens viktigaste uppgift är att sätta ord på barnets 

upplevelser och då kan språk och handling samspela. Vidare menar Sterner (2008: a) 

att det är viktigt att pedagogen använder ett korrekt språk och benämner t.ex. cirkel 

tillsammans med enklare uttryck som rund. När barnen möter begreppen i olika 

sammanhang lär de sig deras innebörd och utvecklar en förståelse för dem. I en av de 

gjorda observationerna noterade vi att en av barnskötarna beskrev föremålen med 

enklare matematiska begrepp såsom halv, ring och rund.  

Pedagogerna i undersökningen använde sig av naturmaterial hämtat från skog och 

mark. I en av våra observationer uppmanade förskolläraren barnen att hämta och 

jämföra pinnarnas längd. Naturskoleföreningen (2005) menar att geometriska 

sammanhang, där jämförelse- och lägesord förekommer kan tränas i meningsfulla och 

relevanta sammanhang utomhus, genom att i olika övningar benämna föremål med 

lägesord eller begrepp. Ett exempel menar de kan vara att jämföra pinnars tjocklek. 

Brűgge m.fl. (2002) menar att Rousseau, Dewey, Montessori, Freinet och Key alla har 

lyft fram betydelsen av barns möte med verkligheten. Samtliga betonar också sinnena, 

den skapande fantasin och handens kunskap. En av barnskötarna ansåg att matematik 

är en kunskap som behövs för att klara sig i vardagen. I en observation av pedagogen 

såg vi att hon anknöt till verkligheten genom att gå på formjakt i barnens närmiljö. I en 

annan observation som vi gjorde hittade barnen ett granskott. Barnskötaren tog tillvara 

barnens intresse och vidareutvecklade detta med en dialog om granskottets form med 

barnen. Strandberg (2006) styrker detta genom att påvisa att barnen utvecklas och lär 
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sig tillsammans med pedagogerna och att pedagogerna lär sig tillsammans med 

barnen. Pedagogens uppgift enligt Björklund och Elm (2007) är att inta och synliggöra 

barnets perspektiv och därigenom kunna se att barnets handlande alltid har en mening 

för dem. Detta kan ske genom samtal med barnen som utmanar deras tankar. Detta såg 

vi i våra undersökningar på förskolan. Vi såg att barnen ofta spontant pratade om 

geometriska begrepp som pedagogerna anknöt till och vidareutvecklade. 

Ett bra lärande uppnås när både barn och pedagoger känner att de bidrar till lärandet 

(Strandberg, 2006). Enligt Elfström m.fl. (2008) bygger Vygotkijs teori på att barnen 

lär sig ett socialt samspel med andra och att språk och tänkande är intimt förknippade 

med varandra. På förskolan kunde vi se att pedagogerna tog tillvara och var lyhörda 

för spontana samtal om geometri. Emanuelsson (2008: b) betonar vikten av att 

pedagogerna är kunniga inom matematikområdet och har kompetens om barns 

lärande. Vid observationen av en barnskötare noterade vi att hon genom en dialog med 

barnen om tetrornas innehåll var lyhörd för deras frågor och hjälpte dem att hitta ett 

svar på deras fråga. Emanuelsson (2008: b) menar att läraren har en viktig roll att ha 

ett problemlösande och reflekterande arbetssätt. Vidare anser Emanuelsson (2008: a) 

att vi idag behöver kunskaper i geometri för att kunna hantera och lösa problem. 

6.2 Vilka geometriska moment väljs? 

Läroplanen för förskolan Lpfö98rev (Skolverket, 2010) har som strävansmål att barnen 

skall utveckla en förståelse för bl.a. form, läge, riktning och mätning. Detta innebär 

enligt Doverborg (2006) att lärarna inte längre kan välja om de ska poängtera 

matematiken eller inte utan nu skall alla barn utmanas i sitt matematiska tänkande och 

lärande. Majoriteten av de intervjuade pedagogerna uppgav att de använde sig av 

form, läge, riktning och mätning. Vidare uppgav de att det ofta blev geometri fast de 

inte planerat detta. Emanuelsson (2008: b) menar att små barn möter geometriska 

begrepp och olika symboler för dessa i sin vardag. De använder sin kunskap om 

begrepp och språk för att förstå den värld de lever i. Genom språket utvecklar de sin 

förmåga att se och beskriva geometri. Persson (2008: a) anser att barnets förståelse för 

det geometriska språket utvecklas tillsammans med den spatiala visuella förmågan 

som innebär att språket förtydligar barnets seende och gör att barnet kan skapa en 

tydligare bild av en sak. 

     Pedagogerna på förskolan använde sig av olika föremål och modeller i papp för att 

konkretisera hur formerna (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel), såg ut för barnen. 

Barnen fick i observationerna se och känna på de olika formerna för att sedan leta efter 

liknande i närmiljön. En viktig grund för att utveckla kunskap om former och mätning 

är att kunna känna igen, beskriva och skapa geometriska former som triangel, kvadrat, 

rektangel och cirkel, menar Persson (2008: a). Ett exempel vi såg i skogen handlade 

om att två barn skapade former med pinnar. De upptäckte då att bokstaven O inte gick 

att lägga med pinnarna. När barnen skapar geometriska former gör de nya upptäckter 

som utmanar dem att bygga vidare (Persson, 2008: c). Vidare anser Persson (2008: c) 

att i leken får barnen upplevelser i olika former som t.ex. är bollen rund och ritas som 

en cirkel medan tallriken är en cirkel. 

     Pedagogerna på förskolan använde begrepp såsom nära eller långt bort för att visa 

barnen läge och begrepp såsom hitåt och ditåt för att visa barnen riktning. 

Emanuelsson (2008: b) anser att barns rumsuppfattning utvecklas genom att de får 

praktisk erfarenhet och möjlighet att uttrycka sina erfarenheter naturligt i sin vardag. 

Rumsuppfattning innebär, enligt Persson (2008: a) att barnet förstår sin position i 
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rummet och kan använda begrepp som beskriver läget, avståndet eller i vilken riktning 

barnet själv rör sig. Vidare menar han att läge och riktning får barnen erfarenhet av på 

gården eller i skogen och dessa erfarenheter ger dem nya utmaningar där deras 

förståelse för läge, riktning, närhet och avstånd utvecklas. En grundläggande 

rumsuppfattning är grunden för att kunna lära sig avancerade geometriska begrepp och 

metoder. I våra undersökningar noterade vi att detta skedde delvis på gården, i skogen 

och under utflykter. Persson (2008: b) anser att genom att fästa barnens 

uppmärksamhet på exempelvis hus, träd, övergångsställen etc. kan de upptäcka 

avstånd och ges därmed möjlighet att mäta och jämföra. Barnen kan jämföra avståndet 

mellan träd och antalet vita streck i övergångsstället med olika gators bredd. I vår 

observation såg vi en diskussion mellan barnen och pedagogen där de pratade om, om 

husen låg nära eller långt borta från vägen. Pedagogen och barnen samtalade också om 

husens form, färg, storlek och utseende. Doverborg (2008) anser att i Fröbels (1782-

1852) lekgåvor ryms olika utvecklingsaspekter som benämns kunskapsformer, 

livsformer och skönhetsformer. I vårt dagliga liv möter vi livsformer som t.ex. 

byggnader, skönhetsformer som är ett uttryck för symmetri, harmoni och skönhet och 

kunskapsformer som omfattas av kuben. Vidare anser Doverborg (2008) att Fröbel 

(1782-1852) såg matematik som ett av de högsta målen för barns lärande. 

6.3 Varför väljer pedagogerna att arbeta med geometri utomhus? 

     Pedagogerna i vår undersökning uppgav att det är lätt att ha matematik utomhus 

eftersom det där finns många matematiska begrepp naturligt och det matematiska 

naturmaterialet varierar beroende på i vilken utomhusmiljö de valde att synliggöra 

matematiken. Med miljöer menade en förskollärare förskolans gård, lekparken, 

innerstaden, skogen eller hagen och i vår observation kunde vi se att geometriarbetet 

skedde i varierande miljöer. Detta lyfts fram av Molander (1995) som anser att 

utemiljön kan vara en utgångspunkt för lärande i alla ämnen och hon menar att 

utemiljön kan vara skogen, hagen, förskolans gård och staden. Rønning (2006) hävdar 

att när barnen får besöka spännande utomhusmiljöer tillsammans med vuxna hittar de 

många av de grundläggande geometriska formerna och utvecklar rika matematiska 

begrepp. Persson (2008: b) anser att ute finns spännande utmaningar som att se vilka 

former byggnaderna har eller genom att jämföra trädens stammar i skogen. 

Pedagogerna på förskolan ansåg att utomhusmaterialet hade stor variation och 

mångfald och räckte till alla. En förskollärare lyfte fram att inlärningen inomhus 

kunde ske utomhus men på ett mer varierat sätt. Rønning (2006) menar att den 

viktigaste orsaken att låta barn arbeta med geometri på olika platser, är att genom att 

se geometriska figurer i olika storlekar, på olika platser och i samspel med andra 

geometriska former, får de erfarenhet av så många som möjligt av begreppens centrala 

egenskaper. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att utomhus blir hela kroppen delaktig i 

lärandet genom att barnet aktivt får röra på sig. Utomhusmiljön skapar möjlighet för 

lärande som passar olika inlärningsstilar. En av barnskötarna menade att utomhus blir 

exemplen konkreta och gav som exempel att ute kan barnen uppleva känslan av något 

stort eller litet med hela kroppen och alla sinnen. Lundegård m.fl. (2004) anser att i 

naturen får barnen möta hela sammanhang och använda alla sinnen vilket gör att fler 

barn hittar sitt sätt att lära på.  

Enligt Brűgge m.fl. (2002) är utomhuspedagogiken en möjlighet där fysisk aktivitet 

stödjer lärandet genom att kroppen sätter tanken i rörelse. Majoriteten av pedagogerna 
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betonar vikten av att lärandet sker på många olika sätt där barnen kan se, lyssna, känna 

och göra med hela kroppen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2008) skriver om 

vikten av att berätta för barnen att det är matematik som de möter i förskolan. I vår 

undersökning fann vi att pedagogerna ibland undvek att berätta för barnen att det var 

matematik de arbetade med eftersom de själva upplevt matematikämnet negativt. 

Utifrån vår erfarenhet som barnskötare har vi sett att pedagogernas egen erfarenhet av 

matematik påverkar utlärningen av den samme och också hur matematiken synliggörs 

för barnen. Dahlberg och Lenz-Taguchi (1994) menar att det är den vuxnes ansvar att 

skapa sammanhang där en förståelse finns för vad som ger mening och innebörd till 

kunskapen och där barn får lust att lära. Bjervås (2003) styrker detta genom att påtala 

vikten av att förskolans pedagogik påverkas av hur pedagogernas förhållningssätt till 

kunskap och lärande är och vilket lärande som möjliggörs i barngruppen. 

I våra intervjuer beskrev en förskollärare att geometri ofta förekommer i utemiljön 

beroende på att det är ett sätt att beskriva vår omvärld. När denna förskollärare 

undersökte en mur tillsammans med barnen såg vi att barnen använde många 

geometriska begrepp. Enligt Persson (2008: c) möter barnen former överallt i sin 

omvärld. Sterner (2008: a) poängterar att barns lust och intresse att tolka sin omvärld 

med hjälp av matematik kan väckas genom att ha ett förhållningssätt som utgår från 

barnets erfarenhet av situationer med anknytning till matematik och genom att samtala 

om dem. Enligt Strandberg (2006) sker barns verkliga lärande när de får använda 

orden i sitt sammanhang och kommunicera något till motparten.  

Vår analys av resultatet, utifrån våra erfarenheter i förskolan, är att utomhusmiljön 

erbjuder rika möjligheter när pedagogerna intar barnens perspektiv och utnyttjar den 

mångfald och variation som finns utomhus. Eftersom barnen kan använda alla sinnen 

och hela kroppen som vi sett i undersökningen ger utomhusmiljön en mångfald av 

tillfällen att lära sig som gagnar barn med olika inlärningsstil och olika grad av 

förmåga att koncentrera sig. 
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7 Diskussion och slutsatser 
I diskussionsavsnittet kommer vi att reflektera kring vår metod och vårt 

genomförande. Vidare kommer vi att diskutera vårt resultat och dra egna slutsatser.  

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av strukturerade intervjuer med öppen karaktär och 

kvalitativa observationer som metod, det vill säga vår undersökning var av kvalitativ 

art. Vi upplevde att intervjuer och observationer är två metoder som kompletterar 

varandra. Observationerna gav oss möjlighet att kunna se tydliga exempel på de svar 

som pedagogerna gav i intervjun och därför fick vi en bredare och djupare information 

med två olika undersökningssätt och därmed anser vi att vi gjort undersökningen på ett 

tillförlitligt sätt. Eftersom vi gjorde en pilotstudie av intervjufrågorna med en pedagog 

fick vi möjlighet att träna vår förmåga att lyssna in och tolka den intervjuades svar och 

träna på att ställa uppföljande frågor. Detta gjorde att vi kände oss trygga när vi 

intervjuade och visste att frågorna gav svar utifrån vårt syfte. I efterhand kunde vi 

ställt fler följdfrågor kring vissa av frågorna kring geometri. Vi upplevde en svårighet 

med att hinna anteckna allt som pedagogerna sa men upplever ändå att vi fick ett bra 

underlag till vårt resultat. Pedagogernas spridning i ålder, vilken utbildning de hade, 

att förskolorna har olika huvudmän och geografisk placering gjorde att vår uppfattning 

är att vi fick en större bredd i undersökningen.  

En nackdel var att undersökningen genomfördes under tidsbrist när det på förskolorna 

pågick många aktiviteter och pedagogerna var stressade och kunde ha svårt att avsätta 

tid till intervjuer. Det var också svårt att få möjlighet att observera en av pedagogerna i 

den utemiljö vi önskade. Vi har i vårt resultat valt att använda den information som är 

relevant utifrån vårt syfte i enlighet med Patel och Davidsson (2003) som skriver att 

forskaren behöver vara medveten och reflekterande över de val som görs eftersom det 

kommer att påverka analysen. 

Observationerna och intervjuerna har vi båda två samlat in materialet till på liknande 

sätt. Vi har sammanställt och fört diskussioner som ledde fram till resultatet 

tillsammans. Gemensamt har vi analyserat materialet för att vår studie skall bli 

tillförlitlig, d.v.s. vi har fått reliabilitet i undersökningen. Under arbetet har vi haft vårt 

syfte med undersökningen med och beskrivit alla delar i arbetet så noga som möjligt, 

vilket innebär att reliabiliteten är god. Vi har gjort ett begränsat antal intervjuer och 

observationer och är medvetna om att vi utifrån vårt resultat inte kan dra någon 

generell slutsats som gäller för förskoleverksamhet som helhet. Vårt syfte var att se 

hur reliabiliteten av vårt arbete bygger på ett fåtal förskollärare och barnskötare men 

eftersom tidigare forskning används i analysen höjs reliabiliteten och vi kan nå vårt 

syfte. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning var att få kunskap om hur pedagogerna arbetar med 

geometri utomhus i förskolan. Vi ville veta hur pedagogerna arbetar med geometri och 

vilka av momenten form, läge, riktning och mätning, de väljer. Intressant var att ta 

reda på varför de väljer att arbeta med geometri utomhus. Genom att vi studerat 

litteratur, intervjuat pedagoger och observerat dem i förskoleverksamheten har vi fått 

ett resultat som gett svar utifrån våra frågeställningar. 
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De flesta pedagoger som deltagit i vår studie uppgav att de arbetade med form, läge, 

riktning och mätning och att det ofta blev oplanerad geometri, vilket visar att det finns 

oändliga tillfällen till geometriundervisning av eleverna i förskolan. Under våra 

observationer märkte vi att när pedagogerna förde en dialog kring en aktuell aktivitet, 

upptäckte de att barnen använde sig av mer geometri än de först trodde. Utifrån detta 

kunde vi se att observation och reflektion kring en aktuell aktivitet är till en stor hjälp 

för pedagogerna att se lärandesituationen. Vi noterade att pedagogerna hade ett 

medvetet och lyhört arbetssätt där de tog vara på barnens geometriska intresse. För att 

på ett lustfyllt sätt utveckla barnens matematiska inlärning, använde de sig ofta av de 

spontana situationer som uppstod i aktiviteterna.  

Sterner (2008: b) menar att pedagogens viktigaste uppgift är att sätta ord på barnets 

upplevelser och att använda korrekta begrepp. I vår undersökning uppgav pedagogerna 

att deras uppgift var att arbeta med och medvetandegöra barnen om de matematiska 

begreppen. I våra observationer kunde vi se att barnen mötte många tillfällen där 

pedagogerna använde sig av korrekta geometriska begrepp. Vi menar att utemiljön 

kring förskolan ger många tillfällen att träna geometri. Precis som 

Naturskoleföreningen (2005) menar, anser vi att jämförelseord och lägesord lätt tränas 

i många och relevanta sammanhang utomhus. Exempelvis finns det en stor variation 

av former i utemiljön och naturmaterialet är oändligt.  

I samband med vår undersökning upptäckte vi att utomhusmiljön var väldigt 

varierande på de båda förskolorna. En förskollärare uttryckte att hon med miljöer 

menade förskolans gård, lekparken, innerstaden, skogen eller hagen. Merparten av 

pedagogerna ansåg att beroende på vilken utomhusmiljö de valde att arbeta med 

matematik i, varierade naturmaterialet. Vi instämmer med Molander (1995) att 

utemiljön är en utgångspunkt för lärande i alla ämnen. Vi anser liksom Rønning 

(2006) att utemiljön erbjuder spännande och utvecklande utmaningar, där barnen kan 

hitta många av de geometriska formerna som t.ex. i en av observationerna där ett barn 

såg miljoner fyrkanter i en mur. Rønning (2006) menar vidare att genom att barnen får 

se geometriska former på olika platser och i olika storlekar får de erfarenhet av så 

många som möjligt av begreppens centrala egenskaper. En av förskollärarna lyfte fram 

att inlärningen utomhus kan ske på ett mer varierat sätt än inomhus. Vi såg att i 

utomhusmiljön kan geometri undervisas på ett väldigt konkret sätt. Vi menar att 

utomhus kan barnen använda hela kroppen och alla sinnen vilket innebär att fler barn 

hittar sitt eget inlärningssätt. Lundegård m.fl.(2004) styrker vår åsikt. Majoriteten av 

de intervjuade pedagogerna uppgav att lärandet skedde på många olika sätt utomhus 

eftersom barnen kan se, lyssna, känna och göra med hela kroppen. 

7.3 Slutsats 

     Vår slutsats är att förskolans närmiljö (skogen, lekparken, förskolans gård och hagen) 

kan tillhandahålla en variationsrik, utmanande och lustfylld miljö för inlärning av 

geometri. I dessa miljöer är det enkelt att hitta material som kan göra form, läge, 

riktning och mätning konkret för barnen i ett naturligt sammanhang. Vidare såg vi att 

denna utomhusmiljö ger barnen god möjlighet att lära sig med hela kroppen och alla 

sinnen, vilket ger möjlighet till ett flertal olika inlärningssätt. I samspel och dialog 

mellan barnen och pedagogen kan de utveckla sin språkliga förmåga och lära sig 

geometriska begrepp som anknyter till verkligheten.  Utifrån våra observationer drar vi 

slutsatsen att pedagogens förhållningssätt till och kompetens i matematik har stor 

betydelse för att synliggöra matematiken för barnen. Vidare menar vi att när 

pedagogerna tog tillvara de spontana situationer som uppstod, fann de många tillfällen 
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för inlärning av geometri. Bjervås (2003) styrker detta när han skriver att lärandet 

skapas i dialogen mellan deltagarna, platsen, materialet och språket. 

     I våra intervjuer med barnskötarna och förskollärarna noterade vi att de sistnämnda 

hade lättare att sätta ord på hur de undervisade i matematik och varför de gjorde som 

de gjorde. Det hade barnskötarna svårt för. I våra observationer av pedagogerna, när 

de utförde matematiken praktiskt i utomhusmiljön, såg vi inte någon som helst 

skillnad på de båda yrkesgrupperna. De pedagoger som gått vidareutbildning i 

matematik uttryckte att de nu förstod att matematik är mer än att bara räkna och det 

visar att fortbildning som t.ex. förskolelyftet ökar pedagogernas kompetens. Utifrån 

vår undersökning önskar vi att pedagogerna oftare skulle uppmärksamma barnen på att 

det är matematik de lär sig. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

I inledningen av vårt arbete skrev vi om att staten har genom förskolelyftet, velat 

utbilda sina pedagoger i matematik. Utifrån vad vi sett i vår undersökning och 

resultatet av den har ett intresse väckts hos oss, att fördjupa oss ytterligare i vilken 

betydelse pedagogernas utbildning och kompetens har för barnens matematikinlärning 

i förskolan. Eftersom vi själva har läst till förskollärare efter att ha arbetat som 

barnskötare kunde det också vara ett område där fortsatt forskning skulle vara 

intressant, att se på hur barnskötarens förhållningssätt till matematik och matematik 

inlärning förändras av att vidareutbilda sig till förskollärare. 
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Bilaga 1 

Till berörda föräldrar på förskolan 

 

Jag studerar till förskollärare på Linnéuniversitet i Växjö och tillsammans med en student från min 

kurs gör vi vårt examensarbete här på ert/era barns förskola. Vi kommer under våren att intervjua 

pedagoger om hur de ser på matematik utomhus och göra observationer av samma pedagoger. Det 

innebär att vi kommer att observera pedagogerna i utemiljön. Intervjuerna kommer enbart att handla 

om pedagogens förhållningssätt och vi för inga anteckningar om barnen. Arbetet kommer inte att 

innehålla någon information om vilken förskola, pedagog eller i vilken kommun undersökningen 

genomförts. Vi vill på detta sätt informera er om detta. 

 

Hälsningar 

 

Magdalena Trenser och Maria Johansson 

 



 
 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Pedagogens bakgrund 

Ålder? Utbildning? År i yrket? 

Förskolan 

Hur många avdelningar? Hur många barn/ pedagoger på din avdelning?  

1. Vad är matematik för dig? 

2. Vad innebär matematik i förskolan för dig? 

3. Har du haft någon nytta av dina matematikkunskaper i ditt arbete? 

4. Hur får du in matematik i verksamheten utomhus, och i vilka sammanhang? 

5. Vilka mål utgår du då ifrån? 

6.  Dokumenterar ni matematikarbetet ute? 

7. Hur utvärderar ni och reflekterar kring utomhusmatematik? 

8. Vilken sorts matematik väljer du att arbeta med ute? 

9. Varför väljer du dessa moment? 

10. Vilka geometriska moment finns med i din utomhus- undervisning? 

Rum, form, läge, riktning, mönster, mätning? 

11.  Vilka geometriska moment väljer du bort utomhus och varför? 

12. Har du någon gång varit med om att det blivit geometri ute fast du inte planerat 

att det skulle bli det? 

13. Krävs det något speciellt material när du arbetar med geometri utomhus? 

I så fall vilket? Eller kan du göra vissa moment utan material? 

14. På vilket sätt gynnas barnens inlärning av geometri utomhus? 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3 

Observationsschema Geometri i utemiljö 

Datum______________________________ 

Plats________________________________ 

Observatör__________________________ 

Situation 

 

Lärarledd 

planerad 

Lärarledd 

Spontan 

Barnstyrd 

 

Övrigt 
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