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Abstrakt 
Studien har sin utgångspunkt i vårt intresse för matematik och ett lärande i närmiljön. Syftet var 

att ta reda på om utemiljön är ett alternativ hos pedagoger när det gäller planering och 

genomförande av matematiska aktiviteter. I studien fick alla pedagoger på förskolorna i 

kommunen möjlighet att delta i en enkätundersökning och fyra pedagoger från olika förskolor 

intervjuades. Utemiljön ses som ett alternativ hos pedagogerna men det planeras mest 

matematiska aktiviteter inomhus. De vill få mer kunskap i matematik och hur matematiken kan 

tas tillvara i närmiljön tillsammans med barn. Materialet utomhus ses som en viktig del för 

pedagogerna vilket inspirerar barn till undersökande och experimenterande aktiviteter oavsett 

kön eller ålder.  
 

Nyckelord 
Barn, matematik, utomhusdidaktik  

 

Abstract 
This study is based on our interest in mathematics and learning in the immediate environment. 

The purpose was to find out whether outdoor education is an alternative for the planning and 

implementation of mathematic activities for pedagogues. All pedagogues at the preschools in the 

county had the opportunity to take part in a questionnaire and four pedagogues from different 

preschools were furthermore interviewed in this survey. Outdoor education is viewed as an 

alternative by the pedagogues however, mathematical activities are most often planned for inside 

practice. They want to receive further mathematical knowledge as well as methods to use 

mathematics in ambient environments along with the children. Materials in nature are important 

for pedagogues since it inspires children to investigating and experimenting activities regardless 

of sex or age.  
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1. Inledning 
 I denna studie undersöks pedagogers förhållningssätt till matematik i utomhusmiljö. 

Anledningen är vårt personliga intresse för matematik och att skapa ett lärande i närmiljön. 

Naturens betydelse är något vi har med oss från vår uppväxt, däremot är intresset för matematik 

något som har vuxit fram i arbetet med barnen på förskolan och under vår utbildning till 

förskollärare. Vi har upptäckt glädjen med matematik i närmiljön och hur roligt och inspirerande 

det kan vara att se hur barn kan utveckla sin matematiska förmåga i den dagliga verksamheten på 

förskolan. Vår vision är att fler pedagoger i förskolan ska se uterummet som ett värdefullt 

alternativ till lärandet inomhus. I närmiljön finns flera möjligheter att skapa lärmiljöer ur ett 

matematiskt perspektiv. Med närmiljön menar vi gården, trafiken, parker och naturen. Vi har 

upplevt att mycket av matematik i stor utsträckning sker i inomhusmiljö på vår förskola. Därför 

vill vi undersöka om det ser likadant ut på andra förskolor i kommunen vad gäller matematik och 

uterummet samt ta del av andra pedagogers syn på betydelsen av att använda närmiljön som 

lärmiljö i förskolan. Szczepanski (2007) lyfter fram att  
 

”Elever och lärare måste i större utsträckning lämna den formella platsen för lärandet, skolbyggnaden, 

och ge sig ut i levande landskap och inhämta förstahandserfarenheter. På så sätt banar man vägen för 

kreativa lärprocesser” (s. 10). 

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka om utemiljön är ett alternativ hos pedagogerna i kommunen när det gäller 

planering och genomförande av aktiviteter med fokus på matematik.  

Hur används närmiljön som lärmiljö ur ett matematiskt perspektiv i förskolan? I vilken 

omfattning utnyttjas närmiljön i det matematiska lärandet?  
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3. Bakgrund 

3.1 Utomhuspedagogik, ett annorlunda lärande 
Wikipedias beskrivning av utomhuspedagogik är att: 

Utomhuspedagogik är en pedagogisk metod som enligt dess förespråkare syftar till att växla mellan den 

traditionella bokliga bildningen i klassrummet och bildning genom sinnliga erfarenheter ute i olika landskap - det 

vill säga lärandeupplevelser som stimulerar alla sinnen och på så sätt förbättrar inlärningsförmågan. […] 

Nackdelar med utomhuspedagogiken kan vara att det kräver omfattande förberedelser av lärarna samt att mycket 

tid går åt till att klä på och av sig ytterkläder samt att ta sig till aktuella platsen. Många färdigheter som 

traditionellt inlärts i skolan är också svåra att integrera i utomhuspedagogiken. Utomhuspedagogiken anses 

kunna användas inom de flesta ämnen som läses i grundskolan, allt från idrott till matematik. Genom den 

sinnliga stimulansen kan lärandet bli en lustbetonad upplevelse oavsett ämne, hävdar förespråkarna. Den är inte 

enbart tillämpbar i naturmiljöer utan kan även nyttjas i stads-, industri- och parkmiljöer (2011-05-15). 

 

Lärandet utomhus är annorlunda jämfört med det lärande som sker inomhus. Det är miljön, 

rummet, som skiljer sig från miljön inomhus och därmed skapar andra förutsättningar för ett 

lärande. I uterummet sker en direkt fysisk kontakt med olika material som finns på plats helt 

naturligt, det utmanar till rörelse och genom att använda hela kroppen så förstärks lärandet. 

Miljön inspirerar till ett lärande som utgår från barns intresse och upptäckande tillsammans med 

medforskande lärare. Användandet av olika miljöer är betydelsefullt för att barn ska ta till sig 

kunskaper på bästa sätt. I utemiljön kan barn ta till sig nya kunskaper genom upplevelser där de 

använder sig av flera sinnen samt i ett utforskande undersöka vad, hur och varför på ett naturligt 

sätt. De ser sammanhang i kunskap som lärandet inomhus gett med den verklighet som sker 

utomhus, teori blir praktik. Användningen av utemiljön som lärandemiljö har ökat hos 

pedagoger, men det borde framgå mer tydligt i läroplaner och riktlinjer hur olika miljöer skulle 

användas för ett mer utvecklat lärande. Barn lär olika och erbjuds olika lärmiljöer vilket ökar 

chansen till att alla kan få ökade kunskaper (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 

     För att ett lärande ska bestå behövs upplevelser enligt Ericsson (2004). Ju fler sinnen som 

används desto tydligare blir sammanhanget. Som individer är vi olika och upplever olika 

händelser utifrån de erfarenheter som finns med oss. Barn och pedagog kan uppleva samma 

situation på olika sätt vilket gör att lärandet utomhus kräver att lärare har en god förmåga att läsa 

av hur barn upplever situationer, detta för att kunna använda sina kunskaper och utmana barn 

vidare i lärandet.  

     Barn behöver få vistas i en fysisk miljö där de kan få olika upplevelser. Det är viktigt att få 

verkliga upplevelser och inte bara prata om det som intresserar barnen. I upplevelser kan 

praktiska kunskaper sättas i samband med teoretiska och barnen kan prova sig fram genom att 

använda hela kroppen och olika sinnen. I förskolans verksamhet pågår ett lärande hela tiden, 

både enskilt och i samspel med andra barn och pedagoger. Det uppstår hela tiden situationer i 

vardagen där ett spontant lärande kan ske. Pedagogen har en viktig roll när det gäller att ta 

tillvara dessa situationer.  Det handlar om att vara lyhörd för det som fångar barns intresse, dela 

barns upplevelser och även skapa intresse för det spontana som dyker upp i verkligheten 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).   

     Utomhus gäller det att utnyttja de tillfällen som dyker upp, vilket är ett annorlunda lärande 

jämfört med inomhus där det sker ett mer planerat lärande. Lärare får använda andra metoder och 

se andra möjligheter till lärande där då lärarens roll blir att vara medforskande. Uterummet ger 

speciella förutsättningar, det förändras efter årstiderna, materialet finns redan där och det fodras 

en egen pedagogik. I uterummet kommer fler sinnen till användning vilket ger ett mer bestående 

lärande. Lärarens roll är att ta tillvara det barn upptäcker och synliggöra matematiken. Lärande 

sker när barn får nya upplevelser och därmed nya erfarenheter (Ämting, 2006). 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedagogik
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3.2 Materialets betydelse  
När det används varierande lärmiljöer ges fler barn möjlighet till att utvecklas och utmanas. 

Olika barn blir utmanade i olika miljöer. Det är inte bara miljö utan även material som ska 

utmana på olika sätt och nivåer enligt Nordin- Hultman (2006). I sin studie har hon jämfört 

klassrum i England med svenska klassrum och kommit fram till att klassrummen i England ser ut 

på ett annorlunda sätt. De inbjuder till utforskning, upplevelser och en kreativitet i lärandet. Hon 

visar på betydelsen av olika pedagogiska aktiviteter så att alla barn får möjlighet att utvecklas, att 

känna att de lyckas och att de kan. Lärare ser fler barn som kompetenta om det sker i varierande 

aktiviteter. Vidare undersöker hon vilka möjligheter barn ges för att inspireras och kunna skapa 

sammanhang i lärandet. 

     Nordin- Hultman (2006) hävdar att på svenska förskolor är inlärning och lek väldigt 

välplanerat inomhus och att det finns för lite material som utmanar till utforskning samt ett eget 

tänkande. Det saknas flera laborativa material som till exempel sand, vatten och lera. Det 

material som finns på svenska förskolor är ofta förutbestämt, det kan endast användas på ett sätt 

och lockar inte till kreativt tänkande. Mycket av det material som finns är också anpassat till 

olika åldrar eller hur långt barn kommit i sin utveckling, materialet har sina begränsningar. 

     Persson (2007) hävdar att materialet i rummet är viktigt även ur ett genusperspektiv. Bygglek 

existerar både ute och inne i verksamheten på våra förskolor. Bygglek har betydelse för barns 

matematiska tänkande när det gäller rumsuppfattning. De övar sig i att mäta, jämföra, se 

skillnader samt upptäcka former och mönster. Det måste finnas material i verksamheten som 

lockar både flickor och pojkar till bygglek.  

     Svaleryd (2002) menar att miljö och material har betydelse för hur, var och vad pojkar 

respektive flickor leker. Mycket av materialet inne på våra förskolor är genusbestämda. Leksaker 

som är tänkta till pojkar utmanar till rörelselek men leksaker till flickor är till för lugnare lekar. 

Rummen inomhus är gjorda för flickor och pojkar. Dockrummet drar till sig flickor och i 

byggrummet där det konstrueras finns pojkarna. Barn leker de mest kreativa lekarna när de 

befinner sig ute i naturen där det inte finns tillgång till några leksaker för det material som finns i 

skogen är neutralt. 

3.3 Betydelsen av lärares uppfattningar och kunskaper i matematik 

Skolverket (2003) har gjort en kvalitetsgranskning om barns lust att lära matematik där det har 

framkommit att lärares kunskaper och inställning till matematik har betydelse för om barn 

förhåller sig positivt eller negativt till ämnet. Lärare i förskolan är bra på att ta tillvara de 

tillfällen som dyker upp i vardagen och att synliggöra den matematik som finns men behöver 

också skapa mer lärandesituationer som utmanar och där barn kan reflektera över samt lösa olika 

matematiska problem. En varierad undervisning med ett meningsfullt, verklighetstroget innehåll 

ökar möjligheterna för att alla barns olika lärande ska kunna tillgodoses.  

     Ett flertal lärare i förskolan anser att de behöver mer kunskap i matematik och i hur de ska 

stimulera barns lust att lära. Kompetensutbildning skulle öka tryggheten hos lärare i förskolan 

vad gäller matematik. I granskningen såg de också hur betydelsefullt det är att lärandet är 

glädjefyllt för att stimulera till barns lust att lära matematik. Det ska vara ett utforskande lärande 

där barn kan få användning för sin kreativitet och fantasi samt erbjudas aktiviteter som utmanar 

och där matematik kan upplevas i dess sammanhang. Läraren måste tycka det är intressant och 

roligt med matematik, samt visa ett engagemang för att på ett bra sätt göra barnen nyfikna på 

matematik. En positiv inställning till matematik hos läraren men även från föräldrars sida 

påverkar barns inställning till ämnet (Skolverket, 2003).  

     Det behövs tid till reflektion för läraren och tillsammans med andra lärare för att kunna ta 

tillvara varandras idéer och kompetenser så att verksamheten kan utvecklas. Lärares olika 

erfarenheter av matematik har betydelse. En del har negativa erfarenheter från sin egen tid i 

skolan medan en del har positiva erfarenheter och ser matematik som roligt, kreativt och 

utmanande. Den inställning lärare har kan spela en viktig roll i hur barn uppfattar matematik. Ska 
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barn inspireras till att tycka matematik är roligt så måste lärare ha en positiv attityd till ämnet 

(Emanuelsson, 2007). 

     Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) har gjort en undersökning bland lärare i 

grundskolan. De ville veta vilken inställning lärarna hade till utomhuspedagogik och hur de 

kände sig när de använde uterummet som lärmiljö. Två grupper med lärare fick pröva 

utomhuspedagogik, varav en grupp fick handledning medans jämförelsegruppen var utan. 

Enkätundersökningar genomfördes vid fyra tillfällen under två års tid och dessutom intervjuades 

lärarna för att kunna undersöka hur lärarna upplevde ett lärande utomhus. Lärarnas inställning 

till utomhuspedagogik var varierande men bestämda. I studien kom det fram att den grupp lärare 

utan handledning inte såg någon större skillnad på lärandet ute eller inne. De menade att det inte 

spelar någon roll om man läser ute eller inne och de förknippade också vistelsen utomhus mer 

med hälsa och friluftsliv. Den grupp lärare som haft handledning såg det speciella med 

utomhuspedagogik. De menade att utomhuspedagogik är att inta ett speciellt förhållningssätt till 

lärandet och att alla ämnen går att integrera utomhus. Utomhus används alla sinnen och hela 

kroppen vilket stärker lärandet. Läraren får rollen som medupptäckare för miljön i sig ger inget 

automatiskt lärande utan läraren måste vara närvarande och hjälpa till att synliggöra lärandet. De 

ville inte bara ta reda på lärarnas inställning utan också vilken känsla av välbehag som lärarna 

kände när lärandet skedde utomhus. Av enkätundersökningen framkom det att efter ett år så 

sjönk humöret på lärarna i bägge grupperna en aning och i gruppen utan handledning sjönk det 

mest.  

 

3.4 Matematik i vardagen 

Undersökningar har gjorts om lärares olika uppfattningar om matematik i förskolan. En av dessa 

är gjord på uppdrag av Matematikdelegationen där det har framkommit att barn i förskolan ska 

förberedas för den matematik som de senare ska möta i skolan. En del av lärarna anser att barn 

lär matematik av sig själva när de blir intresserade av ämnet medan en annan grupp lärare menar 

att de har ett ansvar att hjälpa barn att synliggöra matematik som finns i vardagen och skapa 

tillfällen som kan få barn intresserade av matematik. Det är barns intresse och deras erfarenheter 

som har betydelse för lärandet. De erfarenheter de får med sig i förskolan har de användning för i 

ett framtida lärande. I förskolan arbetar pedagoger ämnesövergripande och lärandet utgår efter 

barnens intresse samt vilka erfarenheter de har med sig, detta bidrar till att barn kan skapa en 

ökad förståelse för sin omvärld. Det betyder att matematik lärs i ett samspel mellan barn och 

lärare, där läraren finns för att synliggöra matematiken och utmana barn vidare genom att skapa 

tillfällen för barn att upptäcka och utforska. Matematik finns i barns vardag, i lek och andra 

sammanhang och det är lärarens uppgift att tala om att det är matematik så att de kan se ett 

samband och få ett nytt perspektiv på sin omvärld. Matematik är något som används hela tiden 

men för att se sammanhanget och den praktiska nyttan av att kunna matematik så behövs den 

upplevas och lyftas i dess verklighet. Det handlar om att utmana barnen i den matematik som 

upplevs i vardagen. Utifrån barns egna erfarenheter ska ny förståelse skapas som de sen har med 

sig som ny kunskap och erfarenhet. Det är av betydelse att lärare har matematiska kunskaper och 

ett didaktiskt kunnande för att det ska ske ett bra lärande i matematik i vardagen (Doverborg, 

2007). 

3.5 Pedagogisk verksamhet 

Enligt den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) har förskolläraren ansvar för att barn 

stimuleras i sitt lärande, att det skapas lustfyllda och meningsfulla lärandesituationer där barn 

utmanas i sin matematiska utveckling. När det gäller verksamheten och lärmiljön så säger 

läroplanen att:  
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Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska sin omvärld. 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera. 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör 

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

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra 

nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån 

barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för 

att skapa mångfald i lärandet (Skolverket 2010:6-9). 
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4. Metod  

4.1 Metodisk ansats 

För att ta reda på hur och i vilken omfattning närmiljön används som lärmiljö ur ett matematiskt 

perspektiv valde vi att genomföra en enkätundersökning. Vi ville veta om de olika förskolorna i 

kommunen har närhet till naturen, om de ser uterummet som ett alternativ till lärandet inomhus 

samt hur de i så fall använder sig av utomhusmiljön ur ett matematiskt perspektiv. I enkäten 

fanns fasta svarsalternativ till de frågor som handlade om vilken omfattning uterummet används. 

När det gäller hur närmiljön används gavs inga färdiga svarsalternativ. Med hjälp av 

enkätundersökningen besvarades frågeställningar men vi valde att även genomföra fyra 

intervjuer för att få en djupare inblick i hur pedagogerna använder sig av närmiljön. Johansson 

och Svedner (2010) hävdar att när det används enkätundersökning så får undersökaren endast en 

bred och ytlig information. Vi ville veta mer om hur pedagoger planerar aktiviteter ute och hur 

de tar tillvara de lärtillfällen som finns i uterummet och därmed få en ökad förståelse för svaren i 

enkäterna och därför använde vi oss av en strukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär 

att samma frågor ställs till alla som blir intervjuade (Svedner & Johansson, 2010). 

 

4.2 Urval 
Den förskola som vi arbetar på ingick inte i studien, utan användes till att göra provenkäter och 

en provintervju. 15 provenkäter delades ut och en pedagog valde att delta i en intervju. Den 

färdiga enkäten lämnades ut till de andra 10 förskolorna i kommunen där det arbetar 106 

pedagoger. När det gällde att bli intervjuad så anmälde sju pedagoger sitt intresse att ställa upp 

på en intervju. Pedagogerna som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju arbetar på fyra 

olika förskolor och därför valde vi att genomföra intervjuer med en pedagog från varje förskola. 

På två av förskolorna fanns två respektive tre intresserade och där fick pedagogerna själva 

komma överrens om vilken av dem som skulle intervjuas. Pedagog A är förskollärare och har 

arbetat i drygt ett år. Den förskola hon arbetar på består av tre avdelningar och det fanns inga fler 

pedagoger som ville ställa upp för en intervju. Pedagog B är förskollärare och har arbetat i 31 år 

inom barnomsorgen och befinner sig nu på en avdelningslös förskola med 40 barn. Det fanns en 

intresserad pedagog till vid förskolan som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Pedagog 

C är fritidspedagog och har arbetat i tolv år inom skolbarnomsorgen och därefter i sju år i 

förskola. Nu arbetar hon på en avdelningslös förskola med 60 barn. Ytterligare två pedagoger på 

förskolan visade intresse av att bli intervjuade. Pedagog D är barnskötare och har arbetat i 20 år 

inom barnomsorgen. Förskolan där hon befinner sig är avdelningslös med nitton barn och skiljer 

sig från de andra genom att den ligger i en liten by för sig själv mitt ute i naturen och har fokus 

på matematik. 

4.3 Genomförande och bearbetning 

Först gjordes en provenkät på den förskola där vi arbetar. Det tog tid att formulera frågorna som 

skulle ge svar på våra frågeställningar. Vi ansåg att det var av vikt att undersöka hur mycket de 

är ute på de olika förskolorna, om de brukar arbeta med matematik inomhus respektive utomhus 

samt om naturen och skogen är lättillgänglig. Vidare önskade vi få veta hur närmiljön användes, 

om tidigare kunskaper om matematik utomhus fanns samt om det fanns intresse för ny kunskap. 

Dessutom ville vi veta om pedagogens inställning till matematik har förändrats med den 

reviderade läroplanen. Enkäten skulle vara lätt att svara på och därför inte innehålla för många 

frågor eller frågor med färdiga svarsalternativ för att det skulle vara enklare att göra statistik över 

resultatet. En enkät bör inte bestå av fler än tre sidor enligt Johansson och Svedner (2010). I 

enkäten fanns endast två frågor som kunde besvaras fritt med egna ord. Pedagogerna på vår 

förskola fick i uppdrag att fylla i enkäten och dessutom vara uppmärksamma över hur frågorna 

ställdes samt ge förslag på ändringar i enkäten. De fick en vecka på sig att svara på enkäten och 

lämna in den. När en sammanställning gjorts av provenkäten fick det göras små justeringar inför 
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utskicket. Frågan om hur mycket tid de tillbringar utomhus på förskolan blev två frågor för tiden 

de tillbringade ute skiljde sig under vinter och sommar. En ny enkät utformades (Bilaga 1).                             

     Med hjälp av vår arbetsledare på förskolan togs det fram uppgifter om hur många pedagoger 

som arbetar vid respektive förskola i kommunen. Förskolornas namn och sista inlämningsdatum 

skrevs på kuverten och därefter fördelades rätt antal enkäter där i. För att sprida enkäten bad vi 

arbetsledarna vid respektive förskola i kommunen att dela ut enkäter till pedagogerna och även 

informera om att det var frivilligt att delta i undersökningen. Pedagogerna fick 14 dagar på sig att 

fylla i och lämna tillbaks enkäten i kuvertet som sedan levererades med hjälp av arbetsledarna 

tillbaka till oss för bearbetning. 

     Sammanlagt lämnades ut 106 enkäter varav 73 skickades tillbaka ifyllda. Enkäterna från de 

tio olika förskolorna delades upp och vi sammanställde svaren från fem förskolor var. Därefter 

sammanställdes alla förskolors resultat gemensamt genom att räkna antal på de fasta 

svarsalternativen och därefter göra stapeldiagram som visade resultatet. Svaren om hur miljön 

används sammanställdes i ett eget dokument (Bilaga 2). Med hjälp av svaren i 

enkätundersökningen utformades därefter frågor till intervjuer (Bilaga 3). Frågorna till intervjun 

fick inte kunna besvaras med ja eller nej, vara värderande eller ledande. VAD och HUR är bra att 

använda i frågeformulering så att inte svaren påverkas av intervjuaren hävdar Johansson och 

Svedner (2010). Vi ville att frågorna skulle fördjupa de svar som vi fått i enkätundersökningen 

och bekräfta att svaren i enkäten stämde överrens med hur vi tolkat dem. Dessutom var det av 

intresse att undersöka om det planeras matematiska aktiviteter, hur de tar tillvara det spontana 

lärandet och vilken ny kunskap som är relevant för pedagogerna. 

     En provintervju genomfördes med en pedagog från förskolan där vi arbetar. Intervjun tog åtta 

minuter och genomfördes i ett rum där vi satt ostörda. Samtalet spelades in med hjälp av en 

diktafon för att underlätta, då all uppmärksamhet kunde ges den intervjuade utan att behöva 

avbryta för att skriva ner det som sagts. Det var också en fördel att kunna lyssna på samtalet mer 

än en gång och att kunna höra vilket tonfall som användes i svar. När samtalet med pedagogen 

avlyssnades upptäcktes att ljudet varit en aning för högt vid inspelningen och därmed fick vi 

prova oss fram till en bättre inställning av diktafonen. Genom att ställa de tänkta frågorna så fann 

vi också att någon fråga fick omformuleras och det upptäcktes att följdfrågor behövdes vid något 

tillfälle. Ett nytt formulär med intervjufrågor skapades efter att ha analyserat provintervjun 

(Bilaga 3). 

     Två eftermiddagar bokades för intervjuer. Pedagogerna på förskolorna ringdes upp och blev 

tillfrågade om de fortfarande var intresserade av att ställa upp för en intervju och tider bokades. 

Det beräknades 30 minuter för varje intervju. 

     Intervjun med pedagog A genomfördes av praktiska skäl i pedagogens hem och tog 20 

minuter att genomföra. Intervjuerna med pedagog B, C och D utfördes på respektive förskola. 

Intervjun med pedagog B tog 14 minuter och genomfördes i personalrummet på förskolan. I 

samtalet med pedagog C befann vi oss på andra våningen i ett vilorum och det tog 12 minuter att 

genomföra.  Den sista intervjun med pedagog D genomfördes i ett litet grupprum och tog endast 

tio minuter. Det svåraste med intervjuerna var att vara tyst och vänta in svaren medan de 

intervjuade tänkte på vad de skulle svara, att inte avbryta deras tankar och forcera fram svaren. 

Pedagog C påpekade att hon gärna hade velat läsa frågorna innan vi kom för en intervju. Det var 

ett medvetet val från vår sida att inte delge de intervjuade vilka frågor som skulle ställas innan 

intervjun för att deras svar skulle vara spontana och inte alltför genomtänkta.  

      Vi valde att renskriva två intervjuer vardera. Det tog lång tid att renskriva intervjuerna för 

frågorna som ställts gav långa och detaljerade svar, vilket var bra för undersökningen. Det var 

svårt att veta hur mycket som skulle skrivas ner av intervjuerna men valde att nästan ordagrant 

skriva vad som sagts förutom en del utfyllnadsord och upprepningar. När diktafonen avlyssnades 

skrevs svaren ner för hand i ett collegeblock. Det underlättade att skriva med en hand och sköta 

diktafonen med andra handen. Därefter renskrevs dokumenten på datorn för att kunna 
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sammanställas. När intervjuerna sammanställdes utgick vi efter frågorna i samtalen. Efter att ha 

sammanställt och jämfört enkätsvar och intervjuer fanns ett resultat samt svar på våra 

frågeställningar. 

  

4.4 Etiskt ställningstagande 

När enkätundersökningen skulle genomföras informerades pedagoger om syftet med 

undersökningen i en inledning på enkäten (Bilaga 1). Arbetsledarna på respektive förskola fick i 

uppdrag att informera om att det var frivilligt att delta i undersökningen. Enkätundersökningen 

var anonym, endast de som var intresserade av att ställa upp på en intervju behövde fylla i sitt 

namn. De pedagoger som anmälde sitt intresse av att intervjuas ringdes upp och fick en andra 

förfrågan om de fortfarande var intresserade. Inför intervjuerna tillfrågades pedagogerna om 

intervjun fick spelas in och informerades samtidigt om att det endast var vi två undersökande 

som skulle lyssna på inspelningen. Innan intervjun fick de även information om syfte med 

intervjun, de fick veta att allt material skulle förstöras efter att arbetet godkänts samt att det är en 

allmän handling som vem som helst kan läsa och att vi därför skulle avidentifiera de 

medverkande och i samband med det tillfrågades också om de fick citeras i undersökningen 

(Bilaga 4). Enligt Johansson och Svedner (2010) ska deltagarna i undersökningen visas respekt 

och hänsyn. Information ska ges om syfte och att deltagande är frivilligt.  

4.5 Reliabilitet och validitet  

Av de 106 enkäterna som vi skickade ut fick vi in 73 som var ifyllda. Engagemanget var olika på 

förskolorna. Det märktes på antalet svar som lämnats in på de olika förskolorna samt på hur 

flitiga de varit att fylla i enkäterna. De svar som fanns i enkäterna stämde överrens med varandra 

vilket vi tolkar som att svaren är trovärdiga. Vi anser att undersökningen har en relativt hög 

reliabilitet och vår förhoppning är att de som svarade på vår enkät var seriösa och inte bara 

svarade på den för att de skulle göra det. Frågan är om svaren på enkäten varit de samma om den 

skickats ut vid en annan tidpunkt, som till exempel mitt i vintern.  

I enkätundersökningen fick vi svar på våra frågor men valde att genomföra intervjuer på fyra 

olika förskolor för att få djupare kunskap och förståelse för hur pedagogerna använder närmiljön 

som lärmiljö när det gäller matematik. Det är de intervjuades tolkning av förskolornas arbetssätt 

med matematik som lyfts fram i resultatet. De intervjuade har själva anmält sitt intresse av att 

ställa upp på en intervju när de fyllde i enkäten. Det visade sig vara sju intresserade pedagoger 

som arbetar på fyra olika förskolor. Det val som gjordes av oss var att det skulle ske en intervju 

från varje förskola därefter fick de intresserade själva komma överrens om vem som hade bäst 

möjlighet att ställa upp den dagen som vi föreslog till intervju.  

     Intervjuerna genomfördes i juni månad vilket kan ha betydelse för resultatet då några av 

pedagoger att de inte hade några planerade matematiska aktiviteter för tillfället. För övrigt hade 

intervjuresultaten blivit mer tillförlitliga om fler pedagoger intervjuats. Det ultimata hade varit 

att få intervjua en pedagog från varje förskola i kommunen för att få ett mer precist resultat. 

Denna undersökning gäller endast i vår kommun och är inte relevant för någon annan 

kommun. Som vi ser det så kan det finnas kommuner med samma förutsättningar som i vår och 

då kan denna undersökning komma till användning. Förskolor som är belägna mitt inne i städer 

har inte samma förutsättningar som förskolorna i vår kommun där naturen finns tätt inpå.  
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5. Resultat 
 Här kommer resultatet av enkäterna och intervjuerna att presenteras. Intervjuer har 

sammanställts och skrivits ihop under olika under rubriker.  

 

5.1 Enkät resultat 

5.1.1 Förskolans arbete i utemiljön 

Alla pedagoger utom en som svarade på enkäten ser utemiljön som ett alternativ till 

inomhusmiljön när det gäller lärandet i matematik. Alla förskolorna är ute mer under 

sommarhalvåret än vad de är under vinterhalvåret vilket redovisas i diagram 1. På en av 

förskolorna där pedagog D arbetar är de överlag ute mer än vad de är vid de andra förskolorna. 

Sex av förskolorna arbetar med matematik lika mycket ute som inne. Tre av förskolorna arbetar 

lite mer inomhus och på en av förskolorna arbetar de mest med matematik inne och endast ute 

ibland. 

 

 
Diagram 1: Hur mycket är förskolorna ute/dag vid de olika årstiderna  

 

5.1.2 Naturens tillgänglighet och pedagogers kunskap 

De flesta av pedagogerna ser naturen/skogen som lättillgänglig se diagram 2. Av de pedagoger 

som har svarat på enkäten har åtta gått någon kurs eller varit på någon föreläsning om 

utomhusmatematik, men de vill ändå ha mer kunskap på området. Det var endast 8 % av 

pedagogerna som inte vet om de ville ha mer kunskap, alla övriga ville ha mer se diagram 3.  
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Diagram 2: Matematik ute och inne 

 
Diagram 3: Utbildning och kunskap  
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5.1.3 Läroplanens betydelse 

Diagram 3 visar att 50 % av pedagogerna anser att den reviderade läroplanen har betydelse när 

det gäller utomhusmiljön som ett alternativ till lärandet, 24 % tycker inte att den reviderade 

läroplanen har någon betydelse och 26 % svarade att de inte vet om det spelar roll eller inte. De 

som svarade ja svarade bland annat att:  

 
Utomhusmiljön är ett bra ställe att väva samman natur och matematik med tanke på att det lyfts i den nya 

läroplanen. Materialet utomhus är obegränsat i sina möjligheter och man har ett mer konkret tänkande ute. 

 

De som svarade nej svarade bland annat att de ser utemiljön som ett komplement, det ena 

utesluter inte det andra. De ser inte annorlunda på det nu bara för att det är tydligare och mer 

preciserat, utan har alltid tyckt att det är betydelsefullt att använda utomhusmiljön. Barn lär sig 

överallt oavsett om de är ute eller inne. Pedagogerna som inte visste svarade att utomhusmiljön 

har varit betydelsefull innan också. ”Med fantasins hjälp får man med alla delar i läroplanen” 

menar en pedagog. Pedagogerna trodde inte att det hade ändrat sig men hävdar att de behöver 

mer kunskap överlag när det gäller matematik, både ute och inne. 

 

5.1.4 Matematik i närmiljön 

Enkätsvaren visade att det är mycket material som pedagogerna kan använda i närmiljön för att 

räkna som till exempel stenar, pinnar, kottar, maskar och bilar. Materialet kan bland annat 

sorteras i olika grupper och det går att jämföra de olika materialen. I uterummet letas det även 

olika former, mönster, symboler och färger. En svarade i enkäten att: 

 
Man får in det mesta med sortering, storlek, form, färg och antal, man har hela tiden en medveten tanke 

och ställer frågor och samtalar.  

 

Pedagogerna tycker att lärandet sker mer spontant, kreativt och naturligt ute, då barnen tar till sig 

olika begrepp genom att se, höra och känna. Men det handlar om att utnyttja alla de tillfällena 

som ges till lärande vare sig de befinner sig utomhus eller inomhus. En pedagog menar att: 

 
Att vi kunde bli bättre på att medvetet använda oss av matematik i olika utomhusmiljöer.  

 

Hon får medhåll av andra pedagoger som skriver att de måste bli bättre på att ta tillvara 

matematiken i de olika miljöerna. En av pedagogerna skrev att:  

 
I naturen och utomhus finns massor av inspiration och material till undersökande och experimenterande 

aktiviteter. I naturen kan man uppleva, känna och göra. Allt utan att behöva köpa in dyra material, plus 

för att allt är på riktigt. 

 

5.2 Intervjuresultat  

5.2.1 Planering och skillnader  

Pedagog A och C svarade att det är stor skillnad mellan lärmiljön inne och ute medan pedagog B 

och D menar att det är samma förutsättningar mellan lärmiljön inne och ute, allt det som görs 

inne kan även göras ute. Några av pedagogerna påtalade att utevistelsen främjar mer rörelser och 

där förstärks den motoriska träningen, både grov och fin motoriskt.  

När det gäller planering av matematiska aktiviteter på gården, trafiken, parken eller skogen är 

det inga skillnader. Tre av pedagogerna hade inga direkt planerade matematiska aktiviteter just 

för tillfället, men ibland kan de olika grupperna på förskolorna arbeta mer aktivt med matematik. 

Pedagog D:s förskola hade tidigare, när de började arbeta mer aktivt med matematik, haft två 

planerade matematiska aktiviteter i veckan. Fokusen på matematik har gjort att det blivit ett 

naturligt arbetssätt för pedagogerna. De har blivit mycket bättre på att ta tillvara den matematik 
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som finns i vardagen och behöver inte planera så mycket för att lyfta matematiken. Det händer 

att de planerar ibland genom att till exempel: 

 
[…] sätta upp ett rep och be barnen placera sig under, bakom eller framför repet. Man kan hålla en hand 

ovanför repet, så där får man ju in lägesorden. 

 

På förskolorna jobbar de mycket med att ta tillfället i akt och har inte direkt planerade 

matematiska aktiviteter men på två förskolor menar de att planerade matematiska aktiviteter 

oftast sker inomhus. För att kunna ta sig iväg från förskolan och ut till skogen eller sjön med hela 

barngruppen krävs planering. En pedagog sa att ”går de iväg så finns det ett syfte bakom det”. 

Någon tyckte att det var svårt att fördjupa sig i vissa saker när de var ute i trafiken.  

Pedagog A tycker att de synliggör matematiken mer på gården än vad de gör på andra platser 

och pedagog B och D sa att det var lika oavsett var de befinner sig, pedagog C sa att det skiljer 

sig åt var de befinner sig och hur matematiken synliggörs. 

Alla pedagogerna menar att det spontana lärandet sker under hela dagen och i det 

sammanhanget som barnen befinner sig i just för tillfället, till exempel i den fria leken och att det 

är viktigt att pedagogerna är med och ställer följdfrågor till barnen så att de kommer vidare i sitt 

lärande. Pedagogerna är överens om att för att få ett lustfullt och bra lärande är det viktigt att de 

utgår från det som barnen är intresserade av för tillfället. Som pedagog D sa ”lusten att lära är 

mycket större när man själv kommer på någonting”.  

Hos pedagog B och D är det ingen skillnad i arbetssättet om de befinner sig inne eller ute.   

Pedagog A och C sa att det beror mycket på den enskilda pedagogen som håller i aktiviteten. 

Som pedagog C påpekade: 

 
 Vi pedagoger har inte exakt samma mall och där har vi Human Dynamics som kommer in, att vi alla har 

olika kärnor och har olika sätt att nå barnen. 

 

Human Dynamics är en utbildning som nästan alla anställda i kommunens barnomsorg har fått. 

Det går ut på att människor är olika och då har varierade sätt att ta till sig information, 

kommunicera och att lära. Det handlar om att förstå varför vi reagerar olika i olika situationer 

och hur vi både som vuxna och barn kan utveckla de grundprinciper hos oss som är sämst 

utvecklade. 

Pedagog A, B och D tycker inte att medvetenheten hos pedagogerna skiljer sig åt när det 

gäller att ta tillvara de vardagliga tillfällena när det gäller matematik vare sig de befinner sig ute 

eller inne. Pedagog A tror det kan bero på inställningen hos pedagogen istället. Pedagog C tycker 

att hon är mer medveten inomhus, då hon har på sig sina matteglasögon och sitter med papper 

och penna samt skriver ner det som sker. Utomhus tycker hon det är svårare, då reflektionen får 

ske i efterhand.  

Alla fyra pedagogerna är överens om att det bara finns fördelar med att använda utemiljön i 

det matematiska lärandet. I naturen finns det mycket material som kottar, pinnar som de kan 

arbeta med på olika sätt till exempel att räkna med, mäta, lägga längd, kasta prick mm. En annan 

fördel som en av pedagogerna tycker är bra är att några barn kan leka fritt under tiden hon 

koncentrerar sig på några få barn och deras lärande.  

Pedagog A säger: 

 
[…] och sen är det lite för alla, det är liksom inte indelat att det här ska du ha och leka med när du är 1-2 

år och att det här är för flickor för detta är rosa eller blått eller vad det nu sänder för signaler. Så det 

tycker jag är en fördel.  

 

5.2.2 Natur och miljö  

Hos en av pedagogerna finns det inga som helst hinder att ta sig ut i skogen, men hos de andra 

kan det vara ett hinder om det inte finns tillräckligt med pedagoger eller om någon av de andra 
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pedagogerna som arbetar på avdelningen är negativ till att lämna förskolan. Det händer ofta att 

gården används för att underlätta det för pedagogerna när det ska planeras. Pedagog A sa att: 

 
Jag tror att ofta tar man möten och sånt, veckomöte och planering när alla har gått ut, för då är man ute 

och det är väl lite för att man ska hjälpas åt mellan avdelningarna men man är ju fortfarande lika många 

barn fast färre pedagoger. Det visar ganska tydligt vad vi tycker. 

 

Pedagog A arbetar på en förskola där det är tre olika avdelningar, där arbetas det mer var för sig. 

På de andra förskolorna arbetar de avdelningslöst och strävar efter samma mål med alla barnen 

på förskolan. Antalet barn spelar även roll om de kan ta sig ut i naturen eller inte. Tre av 

förskolorna har relativt nära till skogen, parken och sjön och en av dem ligger precis vid en 

cykelväg som leder till skogen. Den fjärde förskolan ligger mitt i naturen. 

Pedagog A tänkte att om de engagerar sig mer i just matematiken och tänker mer matematik 

skulle det hjälpa, hon sa att: 

 
Vi gör matematik i vissa situationer utan att tänka på att det är matematik vi gör.   

 

Hos pedagog B arbetar de för tillfället med att göra gården mer inspirerande. Just nu tycker de att 

de har en tråkig gård som kan bli mycket bättre om de lyfter in lite nya saker och de har börjat 

med att ta dit gamla däck. Pedagog C vill ha lite mer gångar och stubbar i olika höjder men hon 

tycker att det finns för många EU - regler som hindrar från att tillverka egna saker till barnen. 

Pedagog D menar att deras närmiljö är bra och attraktiv som lärmiljö och att de inte har något 

direkt som de kan göra för att det ska bli ännu bättre.  Pedagog A saknar stubbar och stenar som 

barnen kan göra gångar av annars tycker hon att deras gård är bra. En gård som inspirerar till mer 

upptäckande med olika material önskar sig pedagog B och C. Pedagog D saknar däremot inte 

något på deras gård, möjligen en pedagog till så att de mer kan följa det barnen gör i den dagliga 

verksamheten.  

Alla fyra pedagogerna har intresse av att få mer kunskap om hur de kan använda närmiljön ur 

ett matematiskt syfte. De vill ha mer tips, idéer och inspiration om hur de kan arbeta med 

matematik. En önskan var att få gå en kurs i matematik för de mindre barnen. Sen tycker flera av 

dem att det skulle vara bra att jobba mer aktivt med matematik ett tag, som ett tema i hela 

kommunen. Pedagog D påtalade att det var bra med olika böcker som de kunde få olika uppslag 

ifrån och använda direkt i verksamheten.  

 

5.3 Sammanställning av enkäterna 

5.3.1Utomhusmiljön och kunskap 

Utifrån sammanställningen av enkäterna (Bilaga 2) kom det fram att alla pedagoger utom en som 

svarade på enkäten ser utemiljön som ett alternativ till inomhus miljön i det matematiska 

lärandet. De flesta pedagogerna anser att de har skogen/naturen lättillgänglig. På en av 

förskolorna är de både ute mer och arbetade mer utomhus med matematik än vad de gör på de 

övriga förskolorna. Även de pedagoger som har deltagit i utbildning om utomhusmatematik ville 

gå mer kurser i ämnet, det var bara fyra pedagoger som inte önskar sig mer kunskap inom 

utomhusmatematik.  

 

5.3.2 Läroplanen  

50 % av pedagogerna tycker att den nya läroplanen kommer att ha betydelse när det gäller 

utomhusmiljön som ett alternativ till lärandet. 24 % tycker inte att den kommer att ha det och 26 

% vet inte vilket. Pedagogerna som svarade ja anser att materialet utomhus är obegränsat och att 

vistas i uterummet är ett bra sätt att väva ihop naturen och matematiken. De som svarade nej 

svarade bland annat att det ena uteslöt inte det andra samt att de ser utemiljön som ett 

komplement.  
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Alternativen är oändliga både ute och inne. Fantasin och kreativiteten är det som är viktigast hos 

pedagogen.  

 

Pedagogerna som inte vet svarade att utemiljön redan innan var betydelsefull och de tror inte det 

kommer att ändra sig med den nya läroplanen.  

 

5.3.3 Matematik i närmiljön 

I närmiljön finns det mycket material som pedagogerna kan använda för matematiska aktiviteter, 

det är kottar, pinnar, stenar med mera som kan användas. De kan även leta olika mönster i 

närmiljön. Pedagogerna tycker att det sker mycket spontant lärande i utemiljön och att de måste 

bli mer medvetna om matematiken i de olika miljöerna.  

 

5.4 Sammanställning av intervjuerna  

5.4.1Planering och skillnader  

Pedagog A och C svarade att det är stor skillnad på lärmiljön inne och ute men det tycker inte 

pedagog B och D, de menar att allt de gör inne kan göras ute.  

    På de intervjuades förskolor har de inte för tillfället några planerade matematiska aktiviteter, 

men när det planeras aktiviteter så sker det mesta inomhus, förutom på pedagog Ds förskola där 

den mesta verksamheten sker utomhus.  

Tre av pedagogerna sa att det är skillnad på hur de synliggör matematiken beroende på var de 

befinner sig, pedagog D sa att det inte är någon skillnad oavsett var de befinner sig. Alla 

pedagogerna är ense om att det spontana lärandet sker under hela dagen som barnen befinner sig 

på förskolan, de är också eniga om att för att få ett lustfullt lärande är det viktigt att de utgår från 

det som barnen är intresserade av. Hos pedagog B och D är det ingen skillnad i arbetssätt oavsett 

om de är ute eller inne. Pedagog A och C menar att det är mycket upp till varje pedagog hur 

arbetssättet är.  

Pedagog A, B och D anser inte att medvetenheten hos pedagogerna skiljer sig när det gäller 

att ta tillvara de dagliga tillfällena medans pedagog C tycker att hon är mer medveten när hon är 

inne. 

 

5.4.2 Natur och miljö 

Att ta sig ut i naturen är inget hinder för en pedagog, men de andra hävdar att bristen på 

pedagoger bidrar till att det kan vara svårare för dem att ta sig ut i naturen, samt att antalet barn 

har betydelse. Alla förskolorna har relativ nära till naturen. 

Pedagog A saknar stubbar och stenar på sin gård, hos pedagog B håller de på med att göra sin 

gård bättre, hon och pedagog C önskar sig en mer inspirerande gård. Pedagog D saknar inget 

utan tycker att de har det bra som de har det.  

Alla fyra pedagogerna har intresse av att få mer kunskap om hur de kan använda närmiljön ur 

ett matematiskt syfte. De vill ha mer tips, idéer och inspiration i ämnet. Samt att det hade varit 

bra om de aktivt kunde arbeta med matematik under en längre period. Pedagog D sa att det är bra 

med olika böcker som det går att få inspiration ifrån.  
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6. Analys 

Analysen har strukturerats upp efter de rubriker som finns i resultatdelen. 

 

6.1 Enkätanalys 

6.1.1 Förskolans arbete i utemiljön 

Alla pedagoger utom en som arbetar på förskolorna ser utemiljön som ett alternativ till 

inomhusmiljön när det gäller lärandet i matematik. Enligt Ericsson (2004) behövs upplevelser för 

att lärandet ska bestå. När barn lär sig utomhus använder de fler sinnen än när de är inomhus 

samt att de kan ta reda på vad, hur och varför på ett naturligt sätt. Dahlgren och Szczepanski 

(2004) påpekar också vikten av att erbjuda olika lärmiljöer så att alla barn får större möjlighet att 

ta till sig nya kunskaper. Uterummet skapar andra förutsättningar till lärande, rummet ändras 

efter årstiderna och ger hela tiden nya utmaningar hävdar Ämting (2006). Alla förskolorna 

arbetar med matematik både ute och inne även om det varierar i dess omfattning. 

 

6.1.2 Naturens tillgänglighet och pedagogers kunskap 

De flesta pedagogerna i kommunen ser naturen/skogen som lättillgänglig. Närheten har 

betydelse då det inte alltid behövs planeras för att kunna ge sig i väg att utforska närmiljön. I 

verksamheten ska barn ges möjlighet att utforska och skapa en förståelse för sin omvärld 

(Skolverket, 2010).  

      Ett stort antal pedagoger tycker sig ha tillräckligt med kunskap för att bedriva matematik 

utomhus och åtta pedagoger som svarade på enkäten har dessutom gått någon kurs eller varit på 

någon utbildning om utomhusmatematik. Även om kunskap finns vill nästan alla ha mer 

utbildning på området. Kompetensutbildning ger ökad trygghet hos lärare i förskolan hävdas det 

i Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning. Vidare menar de att barns lust att lära matematik är 

kopplad till lärarens kunskap och inställning till matematik. Det gäller att läraren tar tillfället i 

akt när matematiken dyker upp i vardagen på förskolan samt att den synliggörs. Doverborg 

(2007) ser också vikten av att ta tillvara samt utmana barn i den matematik som finns i vardagen 

och då är det av betydelse att det finns matematiska kunskaper och ett didaktiskt kunnande hos 

pedagoger. 

 

6.1.3 Läroplanen 

50 % av pedagogerna ansåg att den reviderade läroplanen kommer att ha betydelse när det gäller 

att se utomhusmiljön som ett alternativ till lärandet. En pedagog skrev att: 

 
Utomhus är ett bra ställe att väva ihop matematik och natur med tanke på det som lyfts i den reviderade 

läroplanen, samt att den har obegränsat med material.  
 

I läroplanen står det att: 

 
Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden (Skolverket, 2010:6).  

 

Ute i naturen får barnen mycket inspiration och det är spännande att utforska. Enligt Dahlberg 

och Szczepanski (2004) är lärandet utomhus annorlunda jämfört med det som sker inomhus, i 

uterummet sker en mer direkt fysisk kontant med olika material som naturligt finns på plats. 

Flera pedagoger uttrycker att de har blivit mer medvetna, läroplanen har lyft upp matematiken 

och gjort den mer konkret. 

     De som svarat nej menar att utemiljön har alltid varit betydelsefull när det gäller barns 

lärande. Uterummet ska vara ett komplement, det ena utesluter inte det andra men pedagogerna 

hävdar också att de behöver bli bättre på att utnyttja de möjligheter som finns i närmiljön. 
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6.1.4 Matematik i närmiljön 

I närmiljön finns material helt naturligt vilket inspirerar till undersökande och experimenterande. 

I enkäterna framgick hur material i närmiljön används för att räkna, sortera och jämföra. 

Pedagoger i undersökningen visar också hur de tar tillvara utforskandet när de ger sig ut och letar 

färger, former, symboler och mönster i närmiljön. Nordin-Hultman (2006) hävdar att barn 

behöver utmanas på olika sätt och att materialet i våra förskolor har sina begränsningar, det 

utmanar inte till utforskande.      

     Flera pedagoger påpekar att det sker ett mer spontant och kreativt lärande utomhus där barn 

upptäcker genom att se, höra och känna. Dahlgren och Szczepanski (2004) samt Ericsson (2004) 

menar att genom att använda hela kroppen och olika sinnen så förstärks lärandet. Ett flertal av 

pedagogerna hävdar att de kan bli bättre på att utnyttja och synliggöra matematiken i närmiljön 

samt att som pedagog vara närvarande och ställa frågor. Enligt Doverborg (2007) är det 

pedagogens uppgift att finnas till hands och samtala om den matematik som finns i barns vardag. 

Szczepanski m fl. (2006) hävdar att inget lärande sker i uterummet av sig själv, det behövs 

medforskande pedagoger som hjälper till att synliggöra lärandet. 

 

6.2 Intervjuanalys 

6.2.1 Planering och skillnader  

Planering av matematiska aktiviteter sker inte så ofta enligt de intervjuade pedagogerna och det 

planeras mer matematik inne än ute. När de ska lämna förskolan för att gå till sjön eller skogen 

är det planerat, men det planeras inga matematiska aktiviteter utan de tar tillvara det som dyker 

upp längs vägen. Det är pedagogens roll att använda de spontana lärtillfällen som dyker upp i 

vardagen enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006).  Det är endast en av pedagogerna 

som berättar att det förekommer planering av matematiska aktiviteter i uterummet.  Två av 

pedagogerna menar att det skiljer sig mellan lärandet inomhus och utomhus men pedagog B och 

D ser inte någon skillnad i lärandet om de befinner sig ute eller inne. Ericsson (2004) hävdar att 

utomhus sker ett annorlunda lärande då det gäller att utnyttja de tillfällen som dyker upp, men 

det planeras mer inomhus. 

Pedagog A, B och D tycker att medvetenheten hos pedagogerna inte skiljer sig åt vare sig de 

är inne eller ute när det gäller att använda sig av vardagliga matematiska tillfällena. Pedagog C 

tycker sig vara mer medveten inomhus då hon kan sitta ner och skriva ner det som sker 

meddetsamma. När aktiviteter skett utomhus så får det reflekteras i efterhand vilket är svårare 

enligt henne. Däremot finns skillnader i pedagogers arbetssätt och inställning till matematik 

menar pedagog A och C. Enligt Emanuelsson (2007) har lärarens olika erfarenheter av 

matematik betydelse. Pedagogens inställning till matematik kan vara viktig för hur barn uppfattar 

ämnet.  

     Pedagogerna är överrens om att ska det ske ett lustfyllt och bra lärande så måste pedagoger 

vara lyhörda och möta barn i deras intresse.  

 
Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2010:6-7). 

 

Det spontana lärandet sker under hela dagen och det är viktigt att vara närvarande när barn leker 

i den fria leken. En medveten pedagog finns där och ställer frågor som får barnen att fundera 

över hur saker hänger ihop menar pedagogerna i intervjuerna. Enligt Doverborg (2007) lärs 

matematik i samspel mellan barn och pedagog. Pedagogens uppgift är att tala om att det är 

matematik så att barn kan se sammanhanget, den praktiska nyttan av matematiken. 

     De fyra pedagogerna var ense om att det bara var fördelar med att använda sig av utemiljön i 

lärandet av matematik i förskolan. En fördel är att när barnen leker fritt så finns det möjlighet att 

koncentrera sig på en mindre grupp och då lättare kunna ta tillvara det spontana i leken. Det 
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finns mycket material som de kan arbeta med på olika sätt genom att mäta, lägga längder och 

kasta prick. Materialet finns naturligt och är utmanande men en annan fördel är att det inte är 

åldersbestämt eller att det är gjort för pojkar eller flickor påpekar pedagog A. Nordin-Hultman 

(2006) hävdar att materialet på våra förskolor har sina begränsningar och en av dessa 

begränsningar är att materialet ofta är anpassat till olika åldrar eller hur långt barn kommit i sin 

utveckling. Persson (2007) påvisar bygglekens betydelse i det matematiska tänkandet och menar 

att material till bygglek måste locka både flickor och pojkar. Enligt Svaleryd (2002) skapar det 

neutrala materialet i naturen de mest kreativa lekarna hos barn. 

 

6.2.2Natur och miljö 

När det gäller att ge sig ut i naturen så finns inga hinder, bara möjligheter enligt pedagog D. De 

andra menar att det kan vara personalbrist, för många barn eller negativa kollegor som hindrar i 

verksamheten. Pedagog A påtalar att på deras förskola används gården ofta till att bara vara på. 

De planerar och har möte under tiden som barnen befinner sig utomhus och leker samt anser då 

att det inte behöver finnas så mycket personal till hands. Hon menar att det visar vilken 

inställning som finns till att använda gården som lärmiljö och ändå ser hon att det är på gården 

som det spontana lärandet mest utnyttjas. Förskolan består av tre avdelningar vilket bidrar till att 

de har olika arbetssätt på de olika avdelningarna. De jobbar mer var och en för sig än om det 

görs en jämförelse med de förskolorna som jobbar avdelningslöst. Där tolkar vi det som att 

pedagogerna har ett gemensamt arbetssätt och delar uppfattning om hur de ska ta tillvara lärandet 

utomhus. I en undersökning om lärares inställning till utomhuspedagogik kom det fram att det 

fanns olika syn på lärandet i uterummet. En grupp lärare såg det betydelsefulla med 

utomhuspedagogiken och en annan grupp förknippade utomhusvistelsen mer med hälsa och 

friluftsliv (Szczepanski m fl, 2006).  

      Tre av förskolorna har närhet till skog, park och sjö och den fjärde där pedagog D arbetar är 

belägen mitt i naturen. Hon är nöjd med gården på förskolan och saknar ingenting. De andra 

pedagogerna menar att deras utemiljö på gården kunde vara mer utmanande och inspirerande för 

barnen. Nordin-Hultman (2006) hävdar att det är viktigt med en varierande miljö så att fler barn 

får möjlighet till att utmanas och utvecklas. I en varierande miljö kan det ske olika aktiviteter 

som gör att fler barn får möjlighet till att känna att de lyckas. 

     Pedagogerna vill ha mer kunskap om hur de konkret kan arbeta med matematik i närmiljön, 

gärna för de mindre barnen. De vill ha tips och idéer om hur de kan använda sig av uterummet 

samt av det material som erbjuds och finns naturligt i närmiljön. Pedagog C önskade få arbeta 

tematiskt med matematik under en längre tid. Pedagog D menar att olika böcker om matematik 

kan vara bra att utgå efter i ett temaarbete. Vikten av kunskap påtalas i en kvalitetsundersökning 

av Skolverket (2003) och Doverborg (2007) menar också att det är betydelsefullt med kunskaper 

för att det ska ske ett bra lärande. 
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7. Diskussion 
      

Syftet med undersökningen var att se om pedagogerna i vår kommun ser utemiljön som ett 

alternativ när det gäller planering och genomförande av matematiska aktiviteter. Med de 

erfarenheter vi har med oss från vår verksamhet skulle vi vilja att fler pedagoger ser uterummet 

som ett alternativ till lärandet inomhus. Vi ville undersöka om det är specifikt på vår förskola att 

utomhusmiljön inte används i så stor utsträckning. Det som kom fram i undersökningen var att 

utemiljön är ett alternativ till inomhusmiljön när det gäller det matematiska lärandet. Det sker ett 

mer spontant lärande utomhus och inomhus sker det planeras det oftast mer aktiviteter. Vi ville 

veta hur och i vilken omfattning som närmiljön används som lärmiljö ur ett matematiskt 

perspektiv på andra förskolor. Det tillbringas mycket tid ute i verksamheten på de olika 

förskolorna men pedagogerna hävdar att de måste bli bättre på att använda utemiljön. De ser sig 

behöva mer kunskap för att kunna utmana barnen vidare i det matematiska lärandet på 

förskolorna. Den reviderade läroplanens betydelse har tolkats olika hos pedagogerna där en del 

menar att den har ökat deras medvetenhet medans andra ser att den inte gör någon skillnad. 

 

7.1 Resultat diskussion 

7.1.1 Utemiljön som alternativ 

I undersökningen kom det fram att utemiljön ses som ett alternativ i verksamheten. Alla 

pedagoger utom en som svarade på enkäten ser utemiljön som ett alternativ till inomhusmiljön 

när det gäller lärandet i matematik hos barnen på förskolan. Vi kom fram till att det tillbringas 

mer tid ute på sommaren än på vintern samt att på förskolan där pedagog D arbetar är de ute mer 

än på de andra förskolorna, både vinter och sommar.  

     Pedagog B och D tycker inte att det är någon skillnad mellan lärmiljön inne och ute, de menar 

att det som görs inne kan även göras ute. Det tolkar vi som att pedagogerna på dessa två 

förskolor har kommit långt i sitt tänkande och arbete med att använda både ute- och innemiljön 

som lärmiljö, de ser möjligheterna. I undersökningen som gjordes av Szczepanski m fl. (2006) 

visade det sig att en grupp lärare menade att det inte spelar någon roll om man läser ute eller inne 

och att utevistelse förknippas mer med hälsa och friluftsliv. Här tolkas samma budskap som att 

det är ett hinder. Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) är lärandet utomhus annorlunda 

jämfört med det lärande som sker inomhus. Det är miljön, rummet, som skiljer sig från miljön 

inomhus och därmed skapar andra förutsättningar för ett lärande. Det framgår av undersökningen 

att en del av pedagogerna inte ser de förutsättningar som uterummet har att erbjuda och vi 

funderar på om det beror på att de är uppvuxna med att undervisning bedrivs inomhus och där 

utemiljön är till för att leka eller ha rast, inte för att lära matematik.  

Utemiljön är ett alternativ till inomhusmiljön för pedagogerna i kommunen men det planeras 

mest matematiska aktiviteter inomhus. Överlag jobbar förskolorna mycket med att ta tillfället i 

akt och då blir det inte så mycket planerade aktiviteter. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) hävdar att pedagoger måste vara lyhörda och synliggöra det som fångar barns intresse för 

att ett spontant lärande ska ske. Pedagogerna skrev att det sker ett mer spontant, kreativt och 

naturligt lärande när barnen är ute, då de tar till sig olika begrepp genom att se, höra och känna.  

Ericsson (2004) hävdar att ska lärandet bestå behövs upplevelser och ju fler sinnen som används 

desto tydligare blir sammanhanget. Pedagogerna är överrens om att ska det ske ett lustfyllt och 

bra lärande så behövs lyhörda pedagoger som möter barn i deras intresse. Enligt förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) ska pedagoger utgå efter de erfarenheter barn har med sig och bygga 

vidare på det som de finner intressant så att de inspireras till vidare utforskning och 

experimenterande.  
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7.1.2 Materialet i uterummet 

Materialet ses som en viktig del i utemiljön hos pedagogerna. Materialet ute finns där helt 

naturligt, det är på riktigt. Det inspirerar till undersökande och experimenterande aktiviteter. 

Enligt Nordin-Hultman (2006) är det av betydelse att det finns en varierad miljö och olika 

material som inbjuder till utforskande så det blir ett kreativt lärande för alla barn. Det material 

som finns i naturen kan användas av alla barn. En fördel är att materialet inte är åldersbestämt 

och är inte heller avsett att användas av endast pojkar eller flickor. Både Persson (2007) och 

Svaleryd (2002) påpekar vikten av att använda ett naturligt material som lockar både flickor och 

pojkar till ett kreativt lärande.  

     Av enkätsvaren kan det utläsas att pedagogerna använder naturmaterial som kottar, pinnar 

och stenar med mera till att räkna. De använder även samma material till att sortera och jämföra 

på olika sätt. Här tycker vi att det finns mycket mer som pedagogerna kan göra med materialet 

som finns i naturen än bara räkna och sortera. Kan det vara så att pedagogernas syn på 

matematik är att räkna och sortera. Emanuelsson (2007) hävdar att lärares olika erfarenheter av 

matematik har betydelse. En del har negativa erfarenheter från sin egen tid i skolan och en del 

har positiva erfarenheter samt ser matematik som roligt, kreativt och utmanande. Vi tror att 

pedagogerna skulle behöva få mer kurser/föreläsningar om vad matematik för barn innebär samt 

hur de kan arbeta med ämnet både inne och ute på förskolan.  

 

7.1.3 Kunskap 

I undersökningen har vi sett att kunskap har betydelse för pedagoger och hur de förhåller sig till 

att använda matematik i uterummet. De vill ha mer kunskap om hur de kan ta tillvara det 

matematiska lärandet i uterummet och framförallt med de mindre barnen. De vill få konkreta 

uppslag om hur matematik kan synliggöras för barn med hjälp av det material och den miljö som 

uterummet erbjuder, för de måste bli bättre på att använda sig av utemiljön. I 

kvalitetsgranskningen av Skolverket (2003) anser pedagogerna i förskolan att de behöver mer 

kunskap i matematik och i hur de ska stimulera barns lust att lära. På pedagog D:s förskola har 

de tidigare arbetat mycket med planerade matematiska aktiviteter och nu ser de det som en 

naturlig del i sitt arbetssätt. Ibland planeras det matematiska aktiviteter som till exempel att det 

sätts upp ett rep mellan två träd som de sen använder till olika matematiska övningar som bland 

annat att träna på olika läges ord. Vi känner att på pedagog D:s förskolan har de kommit mycket 

långt i sitt arbete med matematik i förskolan. Intrycket vi fick av pedagogen visar ett stort 

engagemang och intresse för att använda sig av utemiljön när det gäller matematik.  Pedagogerna 

strävar hela tiden för att komma vidare med det matematiska arbetet på förskolan. Alla 

pedagoger på förskolan har tidigare gått på föreläsningar och utbildningar om utomhusmatematik 

samt en kvällskurs under våren som de fick istället för att ha en arbetsplatsträff.  De letar hela 

tiden efter nya böcker om matematik både inomhus och utomhus som de kan använda i sitt 

arbete för att kunna utmana barnen vidare. Enligt Doverborg (2007) är det betydelsefullt med 

matematiska kunskaper för att det ska ske ett bra lärande i matematik i vardagen.  

 

7.1.4 Arbetssätt 

På de förskolor där de jobbar avdelningslöst fick vi en känsla att de mer arbetar mot samma mål, 

än på den förskolan där det är indelat på tre olika avdelningar. Där fick vi intrycket att de olika 

avdelningarna jobbar mer var för sig och att det finns fler pedagoger som ser hinder när det 

gäller att ta sig ut i naturen. Liknande erfarenheter har vi med oss från vår förskola som består av 

fyra avdelningar. Det har fått oss att fundera på om det har betydelse att vara uppdelad på olika 

avdelningar och om det är lättare att skapa ett gemensamt arbetssätt när det arbetas 

avdelningslöst. På de avdelningslösa förskolorna har pedagogerna ett gemensamt ansvar för alla 

barns utveckling och de planerar verksamheten tillsammans. Det hade varit intressant att få 
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intervjua en pedagog från varje förskola i kommunen. Då hade resultatet förmodligen blivit 

annorlunda då de förskolorna som vi inte gjorde intervjuer på är förskolor som har fasta 

avdelningar. Vi frågar oss också varför det inte var någon pedagog från dessa förskolor som var 

intresserad av att ställa upp på intervju. Pedagog A som arbetar på förskolan med tre avdelningar 

har erfarenheter sen innan av att arbeta avdelningslöst och det hade varit intressant att höra 

hennes synpunkter på om dess betydelse när det gäller pedagogers arbetssätt och inställning till 

att ta tillvara det matematiska lärandet i närmiljön.  

 

7.1.5 Läroplanens betydelse 

När det gäller den reviderade läroplanens betydelse för att se utemiljön som ett alternativ till 

lärandet av matematik är det delade uppfattningar. Flera menar att matematiken har lyfts och 

konkretiserats vilket har medfört en ökad medvetenhet om betydelsen att använda sig av 

närmiljön som lärmiljö. Andra ser att utemiljön alltid har varit betydelsefull som ett komplement 

till inomhusmiljön. Som vi ser det så är det en tolkningsfråga men fler pedagoger har fått en 

ökad förståelse för vikten av att använda sig av de fördelar som uterummet erbjuder. De vill ha 

mer kunskap för att kunna planera och synliggöra matematiken i det spontana lärandet. Dahlgren 

och Szczepanski (2004) menar att användningen av utemiljön som lärmiljö har ökat hos 

pedagoger, men det skulle framgå mer tydligt i läroplaner och riktlinjer om hur olika miljöer kan 

användas i lärandet. Det har förtydligats i den reviderade läroplanen och det står också att det är 

förskollärarens ansvar att barn stimuleras i sitt lärande, att det skapas lustfyllda och meningsfulla 

lärandesituationer där barn utmanas i sin matematiska utveckling (Skolverket, 2010). 

 

7.3  Vidare forskning 

En intressant tanke är att delge kommunens politiker resultatet av vår undersökning så att de 

skulle få ett underlag till att arbeta vidare med matematik på förskolorna. En av de intervjuade 

pedagogerna önskar ett gemensamt tema för alla förskolor. I ett temaarbete i hela kommunen kan 

vi ta tillvara varandras kunskaper på våra olika förskolor. Det hade varit intressant att komma ut 

till olika förskolor och observera hur olika pedagogerna arbetar med matematik i förskolan.  På 

förskolan där pedagog D arbetar har de haft fokus på matematik i flera år och de är väldigt 

duktiga på att använda sig av närmiljön som lärmiljö. De har mycket kunskap vill hela tiden 

utveckla verksamheten och vi tycker att deras förskola är ett bra exempel på att det inte finns 

några hinder utan endast möjligheter när det gäller att ta sig ut i naturen och ta tillvara det 

annorlunda lärande som sker där. 

Det vi skulle vilja forska vidare är om det är någon skillnad mellan en vanlig traditionell 

förskola med avdelningar och en förskola där det inte finns några avdelningar. Har det någon 

betydelse för hur ett gemensamt arbetssätt skapas och är det lättare att få alla pedagoger att 

sträva mot samma mål på en avdelningslös förskola?  
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Bilaga 1 

 

Syftet med denna enkät är att undersöka om utemiljön är ett alternativ hos pedagogerna i 

kommunen när det gäller planering och genomförande av aktiviteter med fokus på matematik. 

Vi utbildar oss till förskollärare på Linnéuniversitet i Växjö och enkäten kommer att vara 

underlag till vårt examensarbete tillsammans med efterföljande intervjuer.  

Tack på förhand: Anneli Cederqvist och Ann-Sofie Gummesson 

 

Hur mycket är ni ute i den dagliga verksamheten? 

Sommartid       1-2 timmar         3-4 timmar           5 och mer  

Vintertid      1-2 timmar         3-4 timmar           5 och mer  

 

Ser du som pedagog utemiljön som ett alternativ till inomhus miljön i matematiska lärandet? 

Ja  Nej  Vet ej   

 

Brukar ni arbeta med matematik inomhus? 

Ja  Nej              Ibland  

 

Brukar ni arbeta med matematik utomhus? 

Ja                  Nej                 Ibland  

 

Är naturen/skogen lätt tillgänglig för er? 

Ja                  Nej  

 

Hur används gården, trafiken, parker och naturen när det gäller matematik?  

 

 

 



 
 

 

 

Har du varit på någon kurs/föreläsning om matematik utomhus? 

Ja)                  Nej             

 

Tycker du att du som pedagog har kunskap för att bedriva matematik utomhus? 

Ja                Nej            Vet ej 

 

Har du intresse av att få mer kunskap om hur matematik kan användas i när miljön? 

Ja                   Nej            Vet ej  

 

Ser du utomhusmiljön som ett mer betydelsefullt alternativ till lärande med tanke på den nya 

läroplanen? 

Ja  Nej             Vet ej  

Hur tänker du då? 

 

 

 

 

Jag ställer upp på en intervju vid behov:    Ja             Nej 

Om svar ja fyll i: 

Namn:  

Arbetsplats:  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2 

Sammanfattning av enkätundersökningen på frågan hur gården, trafiken, parker och naturen 

används samt närmiljöns betydelse när det gäller matematik? 

     Det som framgick av enkätsvaren var att det räknades olika saker som stenar, pinnar, kottar, 

maskar, brunnslock och bilar. Det letas former, mönster, symboler och färger, det sorteras och 

jämförs olika material som finns i närmiljön, det görs kartor, leks affär samt så mäts och vägs 

sand och vatten.  Tidsuppfattning, rumsuppfattning, avstånd, storlek, höger – vänster, 

placeringsord och olika matematiska begrepp tränas.  

     Det sker ett mer spontant, kreativt och naturligt lärande ute där barn tar till sig olika begrepp 

genom att se, höra och känna. Där finns andra material som går att konstruera med än det som 

finns inne vilket ger andra möjligheter till att bygga. Det handlar om att ta tillvara på alla 

tillfällen till lärande både ute och inne. Vi måste bli bättre på att medvetet använda matematik 

ute i olika miljöer, utemiljön används inte tillräckligt. 

     Den nya läroplanen har gjort att flera av pedagogerna ser utomhusmiljön som ett alternativ till 

lärande när det gäller matematik. I naturen och utomhus finns massor av inspiration och material 

till undersökande och experimenterande aktiviteter. I naturen kan man uppleva, känna och göra. 

Allt utan att behöva köpa in dyra material och dessutom är allt på riktigt. Utomhusmiljön 

inspirerar till matematik både på ett lekfullt sätt och mer planerade aktiviteter, matematik finns 

överallt runt oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjufrågor  

Vad ser du för skillnader i lärmiljön inne och ute?  

Hur ofta har ni planerade matematiska aktiviteter utomhus/inomhus? 

Skiljer sig planeringen av de matematiska aktiviteterna när det gäller inomhus/utomhus? 

Skiljer det sig i planeringen när det gäller gården, trafiken, parken eller skogen? 

Hur synliggörs matematiken på gården, i trafiken, i parken, skogen och skiljer det sig något i så 

fall? 

Var sker det mer spontana lärandet? 

Vad anser du är viktigt för att ett lustfyllt och bra lärande ska ske utomhus? 

Vilka skillnader finns i pedagogers arbetssätt när det gäller matematik ute och inne? 

Hur stor är medvetenheten hos pedagoger när det gäller att ta tillvara på de vardagliga tillfällena, 

skiljer det sig ute och inne? 

Vad anser du det finns för fördelar/nackdelar att använda utemiljön i det matematiska lärandet? 

Vad kan det finnas för hinder för er att ta er ut i naturen? 

Hur skulle du kunna göra närmiljön mer attraktiv som lärmiljö när det gäller matematik?  

Är det något du saknar? 

Du har intresse av att få mer kunskap om hur matematik kan användas i närmiljön. Vad syftar du 

på för kunskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 4 

 

Information och frågor inför intervjun 

 

 Är det okej att vi spelar in intervjun med hjälp av en diktafon? 

 Det är endast vi två (intervjuare) som kommer att lyssna på samtalet. 

 Materialet kommer att användas i vårt examensarbete och förstöras när arbetet är 

godkänt. Examensarbetet är en allmän handling som kan läsas av vem som helst. 

 Det kommer inte att nämnas några namn i arbetet utan vi kommer att kalla dig en 

bokstav. 

 Får vi lov att citera dig i arbetet? 

 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur många år har du arbetat i barnomsorgen? 

 Hur många avdelningar och barn finns på förskolan där du arbetar? 
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