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ABSTRAKT 
 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med matematik utomhus i 

förskolan. Frågeställningarna i syftet behandlar om det finns matematik som är lättare 

eller svårare att arbeta med utomhus och vilka eventuella faktorer som påverkar arbetet 

med matematik utomhus. I bakgrunden finns det teorier angående matematik i förskolan 

samt utomhuspedagogik. Som metod har vi valt intervju där vi intervjuat fem 

förskollärare på fyra olika förskolor.  

De mest framstående resultaten vi fick fram i studien var att förskollärarna upplever att 

det inte finns någon matematik som det är svårt att arbeta med utomhus, utan 

förskollärarna ser bara möjligheter och inga begränsningar. Vi har även kommit fram till 

att det finns flera faktorer som påverkar arbetet med matematik utomhus. Dessa är bland 

annat att barnens alla sinnen aktiveras utomhus, vikten av att alla i arbetslaget strävar 

mot samma mål samt uppmuntrar varandra, utbildning och slutligen tillgång till en bra 

utomhusmiljö. 

Nyckelord: förskola, matematik, utomhus. 

 



 

  

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 3 

2 SYFTE ....................................................................................................................... 4 

3 BAKGRUND ............................................................................................................ 5 

3.1 Matematikutveckling i samspel med andra .......................................................... 5 

3.2 Matematikens helhet och delar ............................................................................. 6 

3.3 Att urskilja likheter och olikheter ......................................................................... 7 

3.4 Variation ............................................................................................................... 7 

3.5 Utomhuspedagogik ............................................................................................... 8 

3.6 Utomhuspedagogikens för- och nackdelar. .......................................................... 9 

4 METOD ................................................................................................................... 11 

4.1 Undersökningsmetod .......................................................................................... 11 

4.2 Undersökningsgrupp ........................................................................................... 11 

4.3 Datainsamling ..................................................................................................... 12 

4.4 Databearbetning .................................................................................................. 12 

4.5 Etiskt ställningstagande ...................................................................................... 12 

5 RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................. 14 

5.1 Upplever pedagoger att det finns matematik som är lättare att arbeta med 

utomhus? ..................................................................................................................... 14 

5.1.1 Begrepp .................................................................................................... 14 

5.1.2 Antal ........................................................................................................ 15 

5.1.3 Former ..................................................................................................... 15 

5.1.4 Sortering .................................................................................................. 17 

5.2 Upplever pedagoger att det finns matematik som är svårare att arbeta med 

utomhus? ..................................................................................................................... 17 

5.2.1 Det finns inga begränsningar ................................................................... 17 

5.3 Vilka eventuella faktorer påverkar arbetet med matematik utomhus? ............... 18 

5.3.1 Använda alla sinnen................................................................................. 18 

5.3.2 Arbetslaget ............................................................................................... 19 

5.3.3 Utomhusmiljön ........................................................................................ 19 

5.3.4 Årstid och väder ...................................................................................... 20 

6 DISKUSSION ......................................................................................................... 22 

6.1 Resultatdiskussion .............................................................................................. 22 

6.2 Pedagogiska implikationer ................................................................................. 23 

6.3 Metoddiskussion ................................................................................................. 23 

6.4 Fortsatt forskning ................................................................................................ 23 



 

  

7 REFERENSLISTA .................................................................................................. 24 

BILAGOR



3 

  

1 INTRODUKTION 
 

I vårt vardagsliv möter och använder vi oss av matematik i olika former. Trots 

matematikens närvaro är det inte alltid den enskilda människan medvetet tänker på 

den. Då vi som blivande förskollärare kommer arbeta med yngre barn, tycker vi det 

är viktigt att uppmärksamma även dessa barn på att allt omkring oss har med 

matematik att göra. Enligt Skolverkets rapport Tid för matematik (2012) har 

resultaten från nationella prov visat på att kunskapen inom matematik försämrats de 

senaste åren, vilket har varit en av flera bidragande faktorer till utformningen av en 

ny läroplan för skola och förskoleklass samt en reviderad läroplan för förskolan. De 

nya läroplanerna Lgr 11 och Lpfö-98 (rev.2010), som började gälla från 1 juli 2011, 

har lagt större fokus på matematikundervisningen. Då vårt arbete är inriktat mot 

matematik i förskolan kan vi i Lpfö-98 (rev.2010) hitta följande citat: 

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 (s.10  Lpfö-98. rev. Skolverket). 

Människans inlärning underlättas om flera sinnen aktiveras samtidigt. Genom att 

använda flera sinnen vid inlärningsprocessen blir kunskapen mer bestående. Ett sätt 

att aktivera flera sinnen är att vara utomhus, vilket utnyttjas i utomhuspedagogik som 

arbetssätt. (Dalhgren & Szczpanski 1997). Vi har själva blivit intresserade av 

utomhuspedagogik som arbetssätt i förskolan då vi under vår utbildning läst natur 

och friluftsliv som inriktning. Tankar kring ämnet har även väckts under våra VFU- 

perioder då vi upplevde att barn var positivt inställda till att lära utomhus. Enligt 

skolverkets rapport Tid för matematik (2012) avtar intresset för matematik ju äldre 

barnen blir, vilket påvisar vikten av att redan i yngre åldrar arbeta med matematik.    

Vi har blivit medvetna om utomhuspedagogikens fördelar i arbetet med barn i 

förskolan.  Vi är därför intresserade av att skriva om hur matematik kan läras in med 

hjälp av utomhuspedagogik i förskola. Det vi vill undersöka närmare är vilken slags 

matematik förskolor arbetar med utomhus. Vi anser att en fördjupning inom området 

kan leda till ökad kunskap om hur utomhuspedagogiken som metod kan påverka val 

av arbete med matematik.  
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2 SYFTE 
 

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med matematik 

utomhus. Vi har därför valt följande frågeställning: 

Upplever pedagoger att det finns matematik som är lättare att arbeta med utomhus? 

Upplever pedagoger att det finns matematik som är svårare att arbeta med utomhus? 

Vilka eventuella faktorer påverkar arbetet med matematik utomhus?  
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3 BAKGRUND 

Det här kapitlet kommer behandla både matematik i förskolan och 

utomhuspedagogik. Matematikdelen kommer inledas med hur barn lär sig i samspel 

med andra människor i förskolan. Därefter kommer kapitlet ta upp matematikens 

helhet och delar. Efter det kommer betydelsen av att kunna urskilja likheter och 

skillnader tas upp och avslutningsvis kommer variation inom matematik att 

behandlas. Inom utomhuspedagogiken kommer kapitlet att först behandla vad 

utomhuspedagogiken står för rent allmänt och därefter kommer kapitlet belysa vilka 

för- och nackdelar det finns med utomhuspedagogiken som undervisningsform. 

 

3.1 Matematikutveckling i samspel med andra 

Barns första kontakt med matematik sker enligt Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2001) i spädbarnsålder. På ett tidigt stadium lär sig barnet i interaktion med en 

vuxen att urskilja olika matematiska begrepp. Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2001) nämner som exempel att det kan ske när barnet befinner sig på skötbordet och 

den vuxne räknar fingrar och tår högt för barnet. I förskolan fortsätter interaktionen 

med andra vuxna för att sedan även övergå till interaktion med andra barn i leken 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2001). Enligt Vygotskij lär barn av andra 

personer i deras närhet. Genom att ta del av andra personers erfarenhetsvärld 

utvidgas barnets egen begreppsvärld. Vygotskij skriver i sin teori om den proximala 

utvecklingszonen. Denna teori går ut på att ett barn som har problem med att lösa en 

uppgift själv, kan med hjälp av en annan person få nya erfarenheter vilket gör att 

barnet sedan kan lösa uppgiften på egen hand. (Jerlang 2008).  Björklund (2007) 

menar att om barn ska ta till sig de nya erfarenheterna är det viktigt att pedagogen tar 

barns perspektiv så att de har en gemensam hållpunkt, vilket gäller allt lärande. 

Hållpunkt enligt Björklund (2007) är när två personer riktar fokus mot samma sak. 

Hållpunkten kan vara både konkret och abstrakt. Björklund (2007) menar att om 

läraren är medveten om vad barnet har lagt fokus på är det lättare att stödja och 

utmana barnet i sin matematiska utveckling. Även Sterner (2006a) poängterar 

betydelsen av att den vuxne bör uppmärksamma vad barnet lägger fokus på. Sterner 

(2006a) anser dessutom att det i förskolan är viktigt att använda det matematiska 

språket då barnen i sitt vardagliga liv möter matematiska begrepp och termer. 

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) skriver om språk av första och andra 

ordningen. Språk av första ordningen är sådant språk som barn använder dagligen. 

Det är ett språk som barnet, men även vuxna, är bekanta med och förstår innebörden 

av. Språk av andra ordningen är ett språk som barnet inte är bekant med och barnet 

använder inte språket i det dagliga livet. Som exempel nämner Sterner (2006a) att 

pedagogen kan använda både det matematiska begreppet triangel samtidigt med 

ordet trekant eftersom det är det ord som barnet själv använder. Heiberg Solem & 

Lie Reikerås (2004) poängterar betydelsen av att det är viktigt att barnet lär sig språk 

av andra ordningen och det är pedagogens uppgift att använda sig av de båda språken 

samtidigt, detta för att språk av andra ordningen efter ett tag ska kännas naturligt för 

barnet. Det har då blivit ett språk av första ordningen. Sterner (2006a) menar att det 

krävs ett för barnet meningsfullt sammanhang för att barnet ska kunna ta till sig 

språk av andra ordningen. Ett meningsfullt sammanhang kan exempelvis vara inom 

leken (Sterner 2006b) Även Johansson & Pramling Samuelsson (2007) anser att 

leken är meningsfull. Leken är skapad av barnen själva och det är barnen som 
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bestämmer vad som följaktligen ska ske. Leken är även ett viktigt redskap som 

hjälper barnen att lära sig förstå matematik. Författarna anser även att i leken sätter 

barnen upp mål som de vill uppnå och det krävs att barnen lever sig in i leken och 

delar med sig av sina tankar, fantasi och språk samtidigt som barnen visar det med 

sitt kroppsspråk. På så vis blir leken och det de lär upplevd och förkroppsligad. 

Det är inte bara en gemensam hållpunkt som är viktigt i den matematiska 

utvecklingen för små barn menar Björklund (2008) utan det krävs också att barn och 

pedagoger har nått ett samförstånd och enighet kring matematiska symboler och 

begrepp som används i vardagen. Emanuelsson (2006) anser att det gäller för 

pedagogerna att lyfta fram matematiken i alla vardagliga situationer. För att så ska 

ske krävs det att pedagogerna har en stor matematisk kunskap och är nyfikna 

medupptäckare tillsammans med barnen. Björklund (2008) menar vidare att det är 

viktigt att pedagogerna i förskolan talar matematik med alla barnen i förskolan, även 

de yngsta barnen. Alla barn har ett behov att förmedla sig då de ställs inför problem 

och det är därför viktigt att pedagogerna är där för att stötta och utmana barnen 

vidare så att barnen kan få en utvidgad förståelse för ett och samma begrepp. Heiberg 

Solem & Lie Reikerås (2004) menar att det är viktigt att pedagogen inte påpekar för 

barnet att det använder ”felaktiga” ord om ett begrepp, vilket kan låta nedlåtande från 

pedagogens sida, utan pedagogen bör istället bekräfta det barnet sagt fast med en 

korrekt benämning på begreppet. Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) menar 

vidare att det är pedagogen som har till uppgift att närma sig barnets tankar om 

matematik då pedagog och barn inte talar samma språk och utifrån detta utmana 

barnet vidare så att det utvecklar sin matematiska förmåga.  

 

3.2 Matematikens helhet och delar 

En av de grundläggande förmågorna inom matematik som barn i förskolan ska få 

möjlighet att utveckla är sambandet mellan helhet och delar (Doverborg 2006). Den 

matematik som förekommer i dagens förskola som berör arbete med helhet och delar 

är influerad av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) (Vallberg Roth 

2002). Fröbel utvecklade ett material vilket han namngav lekgåvor. Dessa lekgåvor 

var tänkta att utveckla små barns grundläggande matematikförmåga. En av 

lekgåvorna bestod utav ett antal kuber och dessa kuber kunde sättas samman till en 

helhet men de gick även att dela till mindre enheter (Doverborg 2006). När Fröbel 

utvecklade detta material utgick han från att små barn gärna studerar ett material 

genom att plocka isär det och sedan försöka sätta ihop det igen. Tanken var att de 

barn som använde materialet skulle utveckla kunskap om form (Doverborg 2006). 

Lekgåvorna används inte i dagens förskola då det var svårt för pedagogerna att veta 

hur de skulle användas, men tankegången med att låta barn få undersöka en helhet 

med dess mindre delar finns fortfarande kvar och har inspirerat andra forskare. En av 

dessa forskare, Björklund (2010), betonar vikten av att barn bör få möjlighet att 

undersöka hur en helhet kan bestå av flera mindre delar. Björklund (2010) menar att 

det är viktigt att barnen i förskolan får dela material i mindre enheter eller grupper. 

När barn urskiljer delarna kan de också se sambandet mellan hur olika 

sammansättningar bildar en och samma helhet. När barn delar samt sätter ihop 

material till en helhet utvecklar de sin begynnande förståelse för aritmetik 

(räknelära). Som exempel nämner Björklund (2010) hur barn studerar sin hand både 

som en helhet med handflata och fingrar men även som enskilda delar där fingrarna 

utgör de olika delarna. För att barnet ska få en förståelse för räkneläran måste barnet 
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lära sig att fokusera på både helheten och delarna samtidigt. Utan denna insikt har 

barn svårt att förstå att helheten kan grupperas i mindre delar. 

 

3.3 Att urskilja likheter och olikheter 

Barn har en medfödd förmåga att urskilja likheter och olikheter i sin omgivning från 

det att de föds. Beroende på hur miljön är utformad där barnet växer upp, utvecklas 

barnets förmåga ytterligare. Hur miljön är utformad beror på den rådande kulturen i 

samhället som både bidrar med möjligheter och begränsningar. (Björklund 2007). 

Björklund (2007) skriver vidare att om barnet inte kan urskilja vad hos föremål som 

är gemensamt eller olikt har barnet svårt för att förstå samband mellan olika föremål 

och begrepp i andra sammanhang. Även Forsbäck (2006) menar att det är viktigt att 

barnet bör kunna se vad som förenar eller skiljer föremål åt. Denna förmåga är en av 

de grundläggande kunskaperna inom matematik. Forsbäck (2006) anser att barnet 

ständigt måste använda sig av denna förmåga i det vardagliga livet och att barnet 

utsätts för prövningar där barnet bör se vilka egenskaper som skiljer föremål åt eller 

som förenar dem. Det som krävs för att ett barn ska klara av detta är att barnet har 

två konkreta föremål bredvid varandra, så att barnet har något att jämföra med. Som 

exempel nämner Björklund (2007) två bollar som jämförs med varandra. Barnet kan 

sätta det ena föremålet i relation till det andra. Detta innebär att barnet har lättare att 

se skillnader eller likheter vilket i sin tur innebär att barnet lär sig generalisera och 

specialisera. Generalisering och specialisering är enligt Forsbäck (2006) kärnan inom 

matematik. När barn förstår att föremål har saker som förenar eller särskiljer sig från 

varandra har de också lärt sig begrepp som på ett eller annat sätt beskriver en 

matematisk relation. Dessa begrepp har barnen nytta av när de bland annat ska 

beskriva antal, ordningsföljd, omfång, dimensioner och positioner (Björklund 2007). 

 

3.4 Variation 

För att få en förståelse för matematik bör barnet få en variation av ett och samma 

begrepp i många olika sammanhang både inomhus och utomhus. När barnet får en 

variation kan det ge barnet flera olika perspektiv på samma matematiska begrepp 

vilket leder lärandet vidare (Björklund 2010). Doverborg (2001) menar att om ett 

barn ska lära sig urskilja det specifika som förenar föremål eller som gör dem olika 

måste barnen på förskolan få se en mångfald och variation av föremål och fenomen. 

Doverborg (2001) menar vidare att när ett barn har uppmärksammat ett matematiskt 

fenomen så vill barnet gärna experimentera vidare och se om detta fenomen är giltigt 

i andra sammanhang. Det är också viktigt att pedagogen finns med i närheten som en 

stöttande person då barnen stöter på ett nytt fenomen eller begrepp. Genom att låta 

barnen diskutera eller förklara det med en pedagog eller med andra barn så vidgas 

barnens erfarenheter och kunskaper (Wallby 2000).  
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3.5 Utomhuspedagogik 

Brügge & Szczepanski (2007) menar att utomhuspedagogik inte är någon egen 

undervisningsform som är avgränsad från traditionell undervisning inomhus, utan de 

två undervisningsformerna ska vara ett komplement till varandra. Med hjälp av 

konkret material blir kunskapen mer lättillgänglig och abstrakta begrepp, exempelvis 

inom matematiken, blir lättare att ta till sig.  

På Centrum för Miljö – och Utomhuspedagogik finns följande definition på 

utomhuspedagogik:  

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings – 

och utbildningsområde som bl.a. innebär 

 Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur – och kulturlandskap, 

 Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas,  

 Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

(Linköpings universitet, Centrum för Miljö – och Utomhuspedagogik, 2004). 

 

Utomhuspedagogik som undervisningsform är inget modernt påfund, utan det tar sin 

utgångspunkt i antiken. Aristoteles (384- 322 f.kr.) ansåg att människan lärde sig 

med hjälp av alla sina sinnen, vilket är utomhuspedagogikens grundstomme ännu 

idag. Flera pedagoger och forskare har genom historien influerats av Aristoteles 

tankar. En av dessa var J.J. Rousseau (1712- 1784) som poängterade betydelsen av 

att vara utomhus, då flera av människans sinnen aktiveras samtidigt. En annan 

forskare som uppmärksammat detta är John Dewey (1859 – 1952) som ansåg att 

människan lär sig bäst när hon får använda hela sin kropp och alla sina sinnen. 

Dewey myntade det berömda begreppet ”learning by doing” vilket innebär att 

människan lär sig bäst genom att praktiskt göra uppgifter och därmed få nya 

erfarenheter (Dahlgren & Szczepanski 1997). Grahn (2007) skriver att barn bör få 

möjligheten att bekanta sig med naturen, vilket de gör genom att lukta, se, höra och 

smaka. De intryck barnen får utomhus omvandlas till en positiv eller negativ känsla 

för naturen. Brügge & Szczepanski (2007) skriver att lära med kroppen och sinnena 

är något som bland annat förskolor har tagit till sig i sin verksamhet. En helhet bildas 

då lärarna kombinerar kunskapsinlärning tillsammans med motorik i en 

utomhusmiljö.  

Vad är utomhus? Utomhuspedagogik behöver inte bara bedrivas i skogen utan den 

kan ske på flera andra platser så som skolgård, stadsparker, trädgårdar eller andra 

miljöer utomhus (Dahlgren & Szczepanski 1997). Szczepanski (2008) bekräftar detta 

i en studie där lärarna fick svara på vart de bedriver sin utomhusverksamhet. De 

flesta pedagoger i studien nämner att de bedriver sin undervisning i skogen. Det finns 

dock några enstaka pedagoger som nämner andra utomhusmiljöer när de arbetar med 

utomhuspedagogik, till exempel på offentliga platser i samhället (Szczepanski 2008). 

Barnen får en verklig bild och upplevelse vid sitt lärande samt ett aktivt deltagande 

med hela kroppen (Dahlgren & Szczepanski 1997). Att bedriva utomhuspedagogik 

på en äng eller hage ger pedagogen ett utmärkt klassrum ute i naturen. En hage eller 

äng inbjuder till många saker att titta på och undersöka genom diskussioner. De saker 

som kan undersökas är bland annat biologi och ekologi, där det är spännande att 
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undersöka hur olika blommor och växter är uppbyggda (Edman 2007). Wilhelmsson 

(2012) skriver i sin studie att när arbetet utförs utomhus integreras flera ämnen med 

varandra, som exempel nämner Wilhelmsson (2012) att barnen kan samla och sortera 

lavar, mossor, löv och svampar vilket leder till en kombination av de båda ämnena 

matematik och naturkunskap. Brügge m.fl. (2007) betonar vikten av att bestämma en 

plats att återkomma till varje gång som gruppen ska vara utomhus. När gruppen har 

en fast plast som besöks regelbundet känner sig gruppen trygg. Szczepanski (2007) 

säger att utomhus tillåts barnen att röra sig mera på grund av att ytorna som finns 

utomhus är större. 

 

3.6 Utomhuspedagogikens för- och nackdelar. 

När barn i tidig ålder ges möjlighet att vara ute utvecklar de en känsla för den värld 

de lever i. Barnen får också en större förståelse för den miljö de lever i och får ett 

intresse i att bevara miljön för framtiden (Miller 2007). Även Ernst & Tornabene 

(2011) betonar vikten av att tidigt få barn intresserade av naturen och att vara 

utomhus. De hinder de hittat i sin studie, där lärarstuderande för barn upp till åtta år 

deltog fick svara på öppna frågor om att bedriva utomhuspedagogik, var bland annat 

svårigheter att transportera sig ut till en naturlig plats utomhus. Andra hinder Ernest 

& Tornbene (2011) också hittat i sin studie är säkerhetsaspekten och föräldrars 

bristande engagemang. Miller (2007) skriver att barnen lär sig matematik, 

naturkunskap och språk när de vistas i utemiljöer. När förskolebarn vistas i 

utomhusmiljöer får de möjlighet att experimentera och utvecklas genom praktiska 

moment. Denna kunskap tar de med sig upp i skolan där de olika begreppen från 

utomhusmiljön återkommer. När barnen redan har en erfarenhet av olika begrepp blir 

det lättare att bygga vidare på den tidigare kunskapen. Undersökningen visar vidare 

att flickor som har svårigheter i matematik kan bli hjälpta med praktiska experiment 

inom matematik, då de blir mer bekväma med ämnet, vilket leder till att deras 

intresse för matematik ökar (Miller 2007). Även Ernst & Toranbene (2011) menar att 

den vanligaste motivationen till att arbeta med utomhuspedagogik är att barnen får 

möjlighet att arbeta med praktiska experiment. Lundegård m.fl. (2004) menar att 

pedagoger måste skapa bättre förutsättningar för att lära in på ett mera konkret sätt. 

På detta sätt görs inlärningen mera meningsfull för barnen och därmed ökar även 

kunskapsnivån hos barnen. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att det är viktigt 

att kombinera den praktiska kunskapen med att låta barnen reflektera över det de gör 

i sitt lärande. Detta kan kopplas till det som utomhuspedagogiken kallar ”the doing 

side till the thinking side”, alltså bör vi i inlärningsprocessen kombinera det praktiska 

med gemensamma reflektioner över kunskapsinlärningen (Dahlgren & Szczepanski 

1997). 

När pedagoger arbetar med utomhuspedagogik i förskolan är det viktigt att all 

personal har samma tankegång och ser de möjligheter som finns och inte bara 

svårigheterna. Det är också viktigt att både barn och vuxna har kläder efter väder så 

de inte fryser eller blir blöta (Brügge m.fl. 2007 ). Vikten av att alltid vara rätt klädd 

betonar även Sellgren (2003). Författaren skriver vidare att som pedagog är det 

viktigt att alltid ta i beaktande, beroende på hur gamla barnen är, hur länge de kan 

vara utomhus. Ambitionen att bedriva utomhuspedagogik får inte göra att den 

positiva upplevelsen försvinner av vara ute i naturen. Wilhelmsson (2012) bekräftar 

det som Sellgren (2003) och Brügge m.fl. (2007) säger när hon i sin studie påvisar att 

huvuddelen av pedagogerna planerar undervisning till vår och höst vilket beror på att 
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de medverkande inte är rätt klädda efter väderlek. Hon skriver vidare att endast en 

liten del av pedagogerna medvetet förlägger undervisning utomhus på vintern. 

Wilhelmsson (2012) skriver att den planerade verksamheten oftast är förlagd till en 

halvdag i veckan. Brügge m.fl. (2007) betonar vikten av att bestämma en plats att 

återkomma till varje gång som gruppen ska vara utomhus. När gruppen har en fast 

plast som besöks regelbundet känner sig gruppen trygg där. När barn känner sig 

trygga så kan de också börja utforska omgivningen. Ericsson (2004) skriver att 

pedagoger upplever att de upplever sig själva som lugnare och mera tillfreds med sitt 

uppdrag när de arbetar utomhus. Grahn (2007) menar att upplevelsen av att 

pedagogerna känner sig mer tillfreds utomhus beror på att en lugnande och 

inbjudande miljö gör att stresshormoner minskar och puls och blodtryck sänks. 
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har valt att använda intervju i vår studie av hur pedagoger arbetar med matematik 

utomhus på förskolan. Under intervjuns gång framkom det att alla fem personer vi 

intervjuat var förskollärare, så från och med nu kommer vi nämna dem som 

förskollärare och inte som pedagoger. Vi valde intervju som undersökningsmetod 

eftersom vi ville få en djupare insikt i hur förskollärare arbetar med ämnet matematik 

utomhus. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med en hög grad av standardisering 

på frågorna. Enligt Patel & Davidson (2011) betyder en hög grad av standardisering 

att frågorna är ställda i en strukturerad ordning vilket vi har gjort. Dock har det vid 

vissa tillfällen hänt att den intervjuade själv har kommit in på nästkommande fråga 

och då har vi automatiskt glidit in på den kommande frågan istället. De frågor vi 

använt oss av i vår intervju är som vi tolkar Stukàt (2011) kvalitativa eftersom vi 

ställer följdfrågor för att få djupare svar. Stukát (2011) skriver vidare att när 

intervjuaren använder följdfrågor blir det ett samspel mellan intervjuaren och den 

intervjuade vilket leder till att intervjun ger mer information. Intervjuerna har skett 

på respektive förskola där de intervjuade arbetar. Anledning till detta beror dels på 

att de förskollärare som medverkat i intervjun inte haft tid att komma till vårt 

lärcentra samt att det ger de intervjuade en trygghet i att vara på ”hemmaplan”. I och 

med att vi åkte till de intervjuade förskollärarna har vi gjort en fältintervju. 

När vi formulerade frågorna förberedde vi oss genom att läsa boken Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukát 2011). Frågorna har utformats för 

att kunna svara mot syftet och frågeställningarna. Det har sammanlagt varit tretton 

frågor och de inledande frågorna har varit av allmän karaktär för att få en bild av den 

förskollärare som intervjuats. Resterande frågor har handlat om det ämne vi vill 

undersöka. Frågorna har redigerats en gång efter det att vår handledare har läst och 

kommentera dem. (Se bilaga 1). Forsberg & Wengström (2008) skriver att om en 

expert inom området har läst och godkänt frågeställningen så kan validiteten öka. Vi 

anser även att studien har en hög grad av validitet då vi ställt frågor som berör vår 

frågeställning i syftet. Frågorna är utformade för att belysa flera aspekter av samma 

fenomen. Då vi i tre fall av fyra varit i kontakt med förskollärarna sedan tidigare kan 

det vara en fördel då personerna är mer öppna i sitt sätt att svara på frågorna men det 

kan även vara en nackdel då det är lätt att komma utanför ämnet vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

Då vi enbart intervjuat en eller två förskollärare på varje förskola kan vi inte dra en 

generell slutsats att de resultat som kommit fram i undersökningen gäller för alla 

förskollärare eller andra pedagoger som arbetar på förskolorna eller på övriga 

förskolor som inte deltagit i undersökningen. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

När vi genomförde vår studie så valde vi att besöka fyra förskolor. Vi valde att 

intervjua en person från varje förskola men på en förskola valde två förskollärare att 

närvara tillsammans under intervjun. Detta resulterade i att det blev fem stycken 

förskollärare som deltog i studien. De förskollärare vi valt att intervjua utgör en 

mindre del från den stora arbetsgruppen, då arbetslagen består av allt från tre upp till 

åtta pedagoger på varje avdelning. Till två av förskolorna ringde vi och frågade om 
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de hade möjlighet att delta i undersökningen och de resterande två förskolorna valde 

vi att besöka personligen. Anledningen till att vi valde att besöka dessa förskolor 

personligen är att vi sedan tidigare varit i kontakt med personalen där samt att 

förskolorna ligger i nära anslutning till våra hemadresser.  När förskollärarna 

tillfrågades om deltagande i undersökningen så informerade vi om ämnet och frågade 

om de arbetade med matematik utomhus. Att alla de intervjuade var utbildade 

förskollärare var inte något vi visste i förväg utan det har framkommit vid 

intervjuerna. 

 

4.3 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom att vi har intervjuat förskollärarna. Intervjuernas 

tidslängd har varierat från 16 minuter upp till 30 minuter. Vi hade satt en tidsgräns på 

30 minuter vilket visade sig lagom. Tre av förskollärarna har intervjuats enskilt och 

två av dem har intervjuats tillsammans. Under intervjuernas gång har det förts 

anteckningar. Vi har båda närvarat under alla fyra intervjuerna och vårt 

tillvägagångssätt när vi intervjuat har varit att en av oss har ställt frågorna, medan 

den andra har antecknat svaren. Vi har även valt att banda intervjun med hjälp av en 

surfplatta. Anledningen till att vi ville banda intervjun var att vi vill gå tillbaka och 

lyssna igenom intervjun så att vi kunde kontrollera att det vi antecknat stämmer, samt 

fylla på med sådant vi inte hann anteckna under själva intervjun. Bandningen har 

även varit till hjälp när vi skrivit resultatdelen då det har varit lätt att gå tillbaka och 

lyssna på vad förskollärarna har sagt när vi velat skriva ett citat. Enligt Patel & 

Davidsson (2011) blir vårt tillvägagångssätt under intervjutillfällena det som 

författarna kallar interbedömarreliabilitet vilket innebär att reliabiliteten är hög. 

 

4.4 Databearbetning 

Varje intervju har efter intervjutillfället enskilt sammanställts efter de frågor vi ställt 

för att få en tydligare bild av vad som har framkommit vid varje intervju. Varje 

intervju har bearbetats innan nästa intervju har påbörjats vilket beror på att vi ville ha 

varje enskild intervju så färskt i minne som möjligt när vi sammanställde den. Då 

svaren som framkommit under intervjun har ordnats efter frågorna vi ställde har det 

varit till hjälp när vi urskilt likheter och olikheter i de intervjuades svar.  

 

4.5 Etiskt ställningstagande 

Innan vi åkt ut till förskolorna för att intervjua förskollärarna har vi förberett oss 

genom att läsa boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stúkat 

2011). Med hjälp av denna bok har vi formulerat ett missivbrev (se bilaga 2) vilket vi 

delat ut på plats innan vi utfört själva intervjuerna. De fem förskollärarna har fått läsa 

igenom brevet och därefter fått signera det vilket vi ser som ett bevis på deras 

medtycke. I samband med missivbrevet har vi även muntligt frågat de intervjuade 

om det är okej om vi bandar intervjun samt om de vill ha en kopia av arbetet när det 

är färdigt, vilket alla fem har tackat ja till. Vi har också under arbetets gång varit 

själva i ett rum när vi lyssnat igenom materialet som vi bandat, så att ingen obehörig 

har kunnat avlyssna och peka ut vilka de intervjuade förskollärarna är. Av samma 
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skäl har vi förvarat vårt underlag säkert. Efter att arbetet slutförts kommer vi att 

radera det bandade materialet. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Inledningsvis vill vi berätta att de fem personer vi valt att intervjua har arbetat mer 

än tio år inom yrket, flertalet av förskollärarna har arbetat mer än 30 år i yrket. Fyra 

utav de fem förskollärarna har utbildning inom utomhuspedagogik. Tre av dessa 

förskollärare har läst 7.5 högskolepoäng vid Linköpings universitet (LIU), den fjärde 

har läst cirka 40 högskolepoäng inom utomhuspedagogik, bland annat samma kurs 

som de övriga förskollärarna läst vid LIU. Ålderskategorin på barnen förskollärarna 

arbetar med är 1 – 5 år varav den ena barngruppen är en femårsgrupp. 

Vi har även fått fram i resultaten att förskollärarna dagligen arbetar med matematik 

spontant ute på gården. Idéerna till de planerade matematikaktiviteterna uppger 

förskollärarna att de får från bland annat Internet, litteratur, tidsskrifter, kollegor 

både i egna arbetslaget och från andra förskolor, kurser och konferenser.  

De kategorier som vi funnit att förskollärarna arbetar med mest i verksamheten 

kommer vi redovisa i resultatet. Detta innebär inte att förskollärarna enbart arbetar 

med dessa kategorier, utan ett fåtal av förskollärarna har även uppgett att de arbetar 

med exempelvis tid, mönster och mätning men vi kommer inte att analysera detta då 

det skulle bli ett alltför omfattande arbete. När vi presenterar data från intervjuerna 

kommer vi att strukturera upp det utifrån de frågeställningar vi har i vårt syfte. Vi har 

även valt att skriva analysen efter varje enskild kategori. Detta har vi gjort för att 

underlätta att läsa resultaten. 

 

5.1 Upplever pedagoger att det finns matematik som 
är lättare att arbeta med utomhus? 

5.1.1 Begrepp 
Fyra av förskollärarna nämner vikten av att använda ett språk med rätt matematiska 

begrepp och benämningar när de talar med barn. Barnen måste få ett korrekt språk i 

tidig ålder så att de förstår innebörden av olika matematiska begrepp och 

förskollärarna säger att de medvetet arbetar med det dagligen.  

En förskollärare berättar hur hon medvetet talar om matematiska begrepp, i det här 

fallet lägesord, med barnen när de klättrar i en klätterställning ute på gården. Barnen 

befinner sig högt upp i klätterställningen eller ståendes nere på marken. 

Förskolläraren talar även matematik när barnen går på led när de ska gå t.ex. till 

matsalen eller till skogen, då handlar det om i vilken ordningsföljd barnen går. 

Exempelvis vem i ledet som går först eller sist eller vem som står på andra plats i 

ledet. I dessa fall är det lägesord och ordningsföljden som omnämns.  Dessa två 

exempel visar hur förskollärarna på ett eller annat sätt arbetar med matematiska 

begrepp i den dagliga verksamheten. 

Analys 

Det resultat vi fick fram angående matematiska begrepp visade att förskollärarna 

dagligen använder ett korrekt språk så att barnen lär sig innebörden av olika 

matematiska begrepp. Sterner (2006a) menar att det är viktigt i förskolan att använda 

ett matematiskt språk vilket gör att barnen lär sig matematiska begrepp och termer. I 

situationen där barnen klättrade i klätterställningen tolkar vi att barnen befinner sig i 

ett meningsfullt sammanhang.  I leken vid klätterställningen kan vi även se det som 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) skriver, nämligen att leken har betydelse 
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för barns inlärning. I leken sätter barnet upp egna mål för sitt lärande, när de lever sig 

in i leken delar de med sig av sina tankar och språk och lär med hela kroppen. 

Björklund (2010) betonar att det är viktigt att få en variation av ett och samma 

begrepp i många olika sammanhang, både inomhus och utomhus. Här kan vi se att 

förskolläraren utnyttjar utemiljön för att ge barnen flera olika perspektiv på samma 

matematiska begrepp vilket leder lärandet vidare. 

 

5.1.2 Antal 
Alla fem förskollärarna nämner att de arbetar med antalsuppfattning. Det kan dock 

ske på olika sätt. En av förskollärarna nämner att antalsuppfattning exempelvis kan 

ske vid brödbakning utomhus, där barnen måste räkna ut hur många bullar som ska 

göras så att det räcker till alla. Här får barnen dels räkna hur många barn och vuxna 

det är men även hjälpa till att fördela degen i lika många högar. Alla förskollärarna 

nämner även att de låter barnen arbeta med kottar, pinnar eller stenar för att träna sin 

antalsuppfattning när de är utomhus. En av förskollärarna berättar hur hon arbetat 

med barnen och benämner det så här:  

”Barnen fick leta reda på så många saker från naturen som det år de har fyllt”. 

Här visar förskolläraren att hon drar nytta av det naturen har att erbjuda och att 

barnen själva får bestämma vad de vill ta med sig för något som symboliserar deras 

egen siffra/ålder. En annan förskollärare berättar att barnen fick uppskatta hur många 

kottar som de kunde samla ihop under en minut. Därefter fick barnen i uppdrag att 

samla ihop kottar. När en minut hade gått så räknade förskolläraren och barnen 

tillsammans ihop hur många kottar det blev och jämförde med det uppskattade 

antalet. Just uppskattning nämner även en annan förskollärare att de arbetar med i 

den verksamhet som hon arbetar i. Barnen får uppskatta och berätta vilken av två 

högar som innehåller flest eller minst kottar.  

Analys 

Björklund (2010) skriver hur viktigt det är att barn i förskolan bör få undersöka 

sambandet mellan en helhet och dess delar. Detta kan vi se att barnen får göra i 

exemplet med brödbaket där den stora helheten utgörs av degen. Men degen kan 

också delas upp i mindre delar, då varje person ska få varsin del. I exemplet med 

degen blir det tydligt hur en helhet kan delas upp i flera olika delar vilket Björklund 

(2010) menar är grunden till att barn ska utveckla en förståelse för räknelära. Vi kan 

också utifrån resultaten se att det förkommer en viss variation utav samma begrepp. I 

citatet ovan nämnde förskolläraren att barnen fick i uppgift att samla in lika många 

saker som de är gamla. Doveborg (2001) anser att barn på förskolan bör få en 

mångfald och variation av samma begrepp för att se vad som förenar dem. Vi tolkar 

att så sker i denna situation då barnen får möjlighet att upptäcka samma begrepp på 

olika sätt. Även Björklund (2010) poängterar att detta är viktigt för att kunskapen hos 

barnen ska utvidgas. 

 

5.1.3 Former 
Former är något alla fem förskollärarna arbetar med i verksamheten på ett eller annat 

sätt. En av förskollärarna beskriver hur hon och barnen har arbetat med att tillverka 

geometriska former av naturmaterial utomhus. Barnen har letat efter pinnar som de 

tillverkat ex. rektanglar med och de har även tillverkat cirklar med hjälp av ett snöre. 
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Därefter har förskolläraren sagt till barnen att de ska ställa sig i den form hon 

nämner. En annan förskollärare berättar hur hon brukar visa former för barnen med 

hjälp av växter, t.ex. blombladens former. Detta tydliggör hon genom att säga 

följande: 

”Hur ser en blomma ut? En del är spetsiga och en del är runda och där får man in 

formerna”. 

De båda exemplen visar att förskollärarna både tillverkar egna former tillsammans 

med barnen men även utnyttjar naturens egna resurser i sitt lärande inom matematik. 

Två andra förskollärarna berättar om hur deras förskola har låtit bygga odlingslådor 

som har formen av rektanglar, kvadrater och trianglar. Förskolan har även låtit skära 

ut halvmånar i staket som finns på gården vilka barnen kan krypa igenom. Detta 

visar att barnen ständigt omges av former både i närmiljön men även ute i naturen. 

En annan förskollärare ger också ett exempel på hur hon arbetar i verksamheten. 

Enligt förskolläraren kastade några barn vid en utflykt, stenar i en bäck. Ett av 

barnen påpekar för de andra barnen och förskollärarna att vattnet ”o:ar sig.” 

Förskolläraren frågar vad pojken menar och han pekar att det bildas ringar på vattnet 

när han slänger i stenar. Förskolläraren bekräftar det pojken säger men påtalar även 

att det inte enbart ser ut som bokstaven O utan det ser även ut som cirklar på vattnet. 

Analys 

Det som framkommer i resultatet när det gäller former är att barnen bör få en 

variation av begreppen, dels av geometriska former men även av naturliga former 

som finns i närmiljön. Detta kan vi koppla till Forsbäck (2006) som säger att barnet 

måste ha två konkreta föremål bredvid varandra för att se vad som förenar eller 

skiljer dem åt. Det är något den ena förskolan har tagit fasta på då de tillverkat 

odlingslådor i form av geometriska former. Här ges barnen möjlighet att jämföra 

formerna.  

Edman (2007) skriver att utomhusmiljön är ett bra klassrum för att studera hur växter 

är uppbyggda. Detta är något vi kan se i citatet ovan där förskolläraren låter barnen 

studera en blomma. Hon säger att en blomma inte enbart är en växt utan den är även 

uppbyggd av olika former som barnen får undersöka. 

I exemplet där förskolläraren talade med pojken, som kastade stenar i vattnet, 

använde förskolläraren både pojkens egna uttryck men hon benämnde även ringarna 

på vattnet med begreppet cirkel. Detta kan vi koppla till Heiberg Solem & Lie 

Reikerås (2004) vilka menar att det är viktigt att pedagogen använder språk av första 

och andra ordningen. Språk av första ordningen är i detta fall pojkens egna uttryck 

medan språk av andra ordningen är det begrepp som förskolläraren nämner d.v.s. 

cirkel. Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) säger att språk av andra ordningen är 

något som barnet inte är bekant med vilket vi kan tolka att så är fallet i detta 

exempel. Sterner (2006a) poängterar även att det är viktigt att barn bör få höra språk 

av andra ordningen i ett meningsfullt sammanhang vilket vi anser sker i denna 

situation då stenkastningen sker på pojkens egna initiativ. Vi kan även utläsa utifrån 

denna situation att förskolläraren inte bara bekräftade pojkens uttryck utan hon 

försökte även utvidga hans begreppsvärld med att nämna fenomenet med annat 

begrepp. Björklund (2008) påtalar vikten av att använda en korrekt benämning på ett 

begrepp utan att tala om för barnet att det använder ett ”felaktigt” ord. 
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5.1.4 Sortering 
Sortering är ett genomgående tema hos alla fem förskollärarna i deras arbete med 

matematik. I arbetet med sortering använder sig förskollärarna av de material naturen 

erbjuder. Barnen får t.ex. sortera löv efter storlek och färg eller sortera pinnar efter 

längd. En av förskollärarna benämner det på detta vis:  

”Sortering efter storlek kan vara lättare utomhus eftersom det finns mera material som 

är olika”  

Citatet ovan visar att förskollärarna anser att det finns andra möjligheter att arbeta 

med matematik utomhus. Utomhusmiljön kan erbjuda annat material som kan vara 

svårt att använda inomhus på grund av t.ex. storlek. Materialet kan även vara ett 

komplement till inomhusmaterial i arbetet med matematik. Det är dock inte bara 

naturmaterial som används i arbetet med matematik utomhus. En av förskollärarna 

berättar att de brukar låta barnen själva utgöra materialet vid sortering. Barnen får då 

gruppera sig efter det antal som förskolläraren säger. Hon säger vidare att om barnen 

ska gruppera sig tre och tre så kanske det blir en grupp med endast två barn. Barnen 

får då resonera sig fram till hur de ska göra för att bli tre, exempelvis ta med en 

vuxen i gruppen. Enligt förskolläraren är det lättare att göra denna typ av aktivitet 

utomhus då ytan att röra sig på är större. 

Analys 

I resultatet framkommer det att barnen får sortera naturmaterial av olika slag. Studier 

visar, bland annat gjorda av Wilhelmsson (2012) att pedagoger låter barn samla och 

sortera naturmaterial så som lavar, mossa, löv och svampar. När barnen får sortera 

naturmaterial blir undervisningstillfället en integrering mellan ämnena naturkunskap 

och matematik. 

I exemplet ovan får barnen själva medverka som material i matematikaktiviteten, då 

ges de en möjlighet att se sambandet mellan helheten och dess delar (Björklund 

2010). Denna kunskap blir konkret då de får praktiskt experimentera och barnen får 

en större förståelse vilket leder till att kunskapen blir en del av kroppen (Lundegård 

m.fl. 2004). 

Sammanfattningsvis finns det fyra matematikområden som förskollärarna 

huvudsakligen arbetar med. Dessa är matematiska begrepp, antal, former och 

sortering. 

 

5.2 Upplever pedagoger att det finns matematik som 
är svårare att arbeta med utomhus? 

5.2.1 Det finns inga begränsningar 
Alla fem förskollärarna är eniga om att det inte är svårt att arbeta med någon 

matematik utomhus. De anser att på den nivå matematiken ligger i förskolan 

fungerar allting att arbeta med utomhus. En av förskollärarna säger följande: 

”Nej, jag tror att allt fungerar lika bra”. 

Förskolläraren anser att det inte finns några begränsningar i matematikarbetet 

utomhus.  

Ytterligare en förskollärare uttrycker det så här: 

”Du hittar matematik överallt, det är bara att ta på sig de här glasögonen som de säger”. 
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Matematik finns överallt det gäller bara för förskolläraren att se och uppmärksamma 

den. Både själv och tillsammans med barnen. 

Analys 

Det resultat vi fått fram är att alla förskollärarna är överrens om att det inte finns 

någon matematik de anser är svårare att arbeta med utomhus. Vi tolkar det som att 

förskollärarna ser möjligheter istället för hinder och problem vilket Brügge m.fl. 

(2007) påpekar är av betydelse i arbetet utomhus. Författarna menar vidare att all 

personal bör ha samma tankegång och se de möjligheter som finns och inte bara 

svårigheter. Vi tolkar det också som att det är viktigt att vara medveten och 

uppmärksamma den matematik som omger oss i det dagliga livet när förskolläraren 

säger att det gäller att ta på sig ”de rätta glasögonen”. En anledning till att 

förskollärarna inte ser några svårigheter med att arbeta med matematik kan vara att 

de har de ”rätta matematikglasögonen”. Detta kan kopplas till Emanuelsson (2006) 

som menar att det är viktigt att pedagogen har stor kunskap inom matematik samt är 

nyfiken medupptäckare tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. 

 

5.3 Vilka eventuella faktorer påverkar arbetet med 
matematik utomhus? 

5.3.1 Använda alla sinnen 
Fyra utav fem förskollärare nämner att den största fördelen med att vara utomhus är 

att barnen lär och upplever med alla sina sinnen. Förskollärarna menar att det barn 

gör utomhus blir mer konkret för dem då hela kroppen aktiveras. Utomhus aktiveras 

sinnena på ett annat sätt än inomhus. En av förskollärarna beskriver det på följande 

vis: 

”Du upplever med hela kroppen och alla sinnena. Du både ser, hör, luktar och känner” 

Här beskriver förskolläraren hur barnen blir engagerade på ett djupare plan när de är 

utomhus. Ytterligare en förskollärare säger: 

”Du får använda hela din kropp. Om det är en lek där du samtidigt ska räkna och 

hoppa.” 

Citatet ovan visar att förskollärarna anser att barnen lär med hela kroppen och genom 

de olika sinnena. När barnen hoppar samtidigt som de räknar blir räknandet en del av 

hela kroppen. På det viset befästs inlärningen hos barnen på ett starkare sätt. 

Ytterligare en förskollärare nämner följande:  

”Jag tycker barnen använder sin fantasi på ett annat sätt ute, även inom matematiken. 

De blir friare i sitt sinne på något vis. Inomhus blir man så låst till något material på 

bordet eller att det är något särskilt som man ska använda, så behöver det inte vara ute”. 

Förskolläraren säger att barnen inte blir låsta till det material som erbjuds utan de kan 

själva söka upp det de vill arbeta med på gården eller ute i naturen. Med hjälp av 

fantasin kan exempelvis en pinne användas många olika sätt. 

Analys 

Det resultat vi fick fram visar att flertalet av förskollärarna anser att 

helhetsupplevelsen blir större och att fler av barnens sinnen aktiveras samtidigt när 

de får arbeta med matematik utomhus. Detta bekräftas av bland annat Grahn (2007) 

som anser att barnen bör få bekanta sig med naturen med hjälp av sina sinnen. När 
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barnen får se, höra, lukta, känna och eventuellt smaka blir det fenomen de 

undersöker mer konkret. Inlärningen blir då mer meningsfull för barnet. 

 

5.3.2 Arbetslaget 
Tre utav fem intervjuade förskollärare nämner att personaltätheten påverkar i vilken 

omfattning de arbetar med matematik utomhus. Förskollärarna känner att det inte 

alltid finns tillräckligt med tid för att se och uppmärksamma varje barn. Det finns 

inte alltid möjlighet att utmana barnen vid spontana aktiviteter. En av förskollärarna 

benämner det på följande vis: 

”Tiden finns inte för att få arbetsstunder med ett fåtal barn. Man får inte stunden till att 

utmana och få igång barnets tankeverksamhet.” 

En annan förskollärare nämner samma sak fast på följande sätt: 

”Ibland kan man känna att vi inte är jättemycket personal men då får vi lösa situationen 

utifrån hur den ser ut. Kanske tänka att vi gör detta med en liten mindre grupp idag och 

fortsätta nästa dag med de andra. Man får inte ställa för höga krav utan lösa det från de 

förutsättningar man har.” 

Utifrån följande citat kan vi dra slutsatsen hur viktigt det är att det finns tillräckligt 

med personal för att barnen ska kunna utmanas i sitt matematiska tänkande. Trots att 

det inte alltid finns tillräckligt med personal försöker förskollärarna se lösningar i 

verksamheten istället för hinder för att bedriva matematik utomhus. Vidare menar två 

av förskollärarna att det i arbetslaget är viktigt att alla har samma strävansmål i 

utomhusarbetet. De anser att det är av betydelse att stötta och påminna varandra för 

att driva arbetet framåt. En av förskollärarna uttrycker det på följande sätt: 

”Det viktigaste är att man är överrens i arbetslaget, vi behöver inte tänka lika men att vi 

strävar mot samma mål.” 

Citatet bekräftar att arbetslaget är en avgörande faktor som påverkar det dagliga 

arbetet i verksamheten. 

Analys 

Utifrån detta resultat tolkar vi att personaltätheten påverkar kunskapsinlärningen för 

barnen. Då det inte finns tillräckligt med personal så har barnen inte samma 

möjlighet att bli utmanade. Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) menar att det 

är i samspel med andra barn och vuxna som barnen lär sig matematiska begrepp. Om 

det då inte finns tillräckligt med personal blir inte barnen uppmärksammade på 

samma sätt. Även Björklund (2007) anser det är viktigt att barnen har en vuxen i sin 

närhet att ha en gemensam hållpunkt med, annars kan barnen inte diskutera och 

lärandet uteblir.  

Arbetslaget har även betydelse för hur matematik bedrivs utomhus. Enligt två av 

förskollärarna är det viktigt att arbetslaget stöttar och hjälper varandra, vilket vi kan 

koppla till Brügge m.fl. (2007b) som skriver att all personal måste ha samma 

tankegång och se möjligheterna som finns istället för problem och svårigheter. 

 

5.3.3 Utomhusmiljön 
Utomhusmiljön har stor betydelse för vilka matematiska aktiviteter som 

förskollärarna på förskolan kan bedriva. Fyra stycken utav de fem förskollärarna 

nämner att de kan bedriva en bra matematik på förskolans gård, både spontan och 
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planerad. Den femte förskolläraren anser dock att deras gård är svår att bedriva 

matematik på, då det finns yttre faktorer som kan verka störande och distraherande 

för barnen. Däremot nämner alla fem förskollärarna att de går iväg till en ”speciell” 

plats där de bedriver planerad matematik. Alla fem förskollärarna uppger att de har 

nära till lämplig utomhusmiljö där de kan bedriva matematik. Denna ”speciella plats” 

ligger belägen i en skog eller i en hembygdspark där de har en samlingsplats som de 

nästan alltid går till en gång i veckan beroende på årstid. En av förskollärarna 

nämner att de använder ett elljusspår varje gång de arbetar med planerad matematik, 

längs med spåret har förskollärarna byggt upp stationer där de arbetar med 

matematik.  

Utomhusmiljön har också en betydande roll, då ytan att röra sig på är större utomhus. 

Förskollärarna menar att barnen inte är ”på” varandra hela tiden utan kan finna sin 

egen plats. En av förskollärarna förklarar hur hon ser på undervisning utomhus: 

”Jag känner själv när man ska leda en grupp att jag är en mer positiv ledare utomhus, 

för det stör inte så mycket om det är någon som inte riktigt kan sitta still eller behöver 

röra på sig.” 

Två andra förskollärare benämner det på följande sätt: 

 ”Man behöver inte tjata lika mycket” 

”Eftersom det är större yta utomhus blir barnen lugnare.” 

Utifrån citaten kan vi utläsa att både barngruppen och förskollärarna blir mer 

harmoniska vid undervisningstillfällen. Utomhusmiljön ger även större utrymme för 

varje enskild individ då alla är olika.  

Analys 

När vi tolkar detta resultat kan vi se att platsen har en betydande roll för 

matematikarbetet utomhus. Brügge m.fl. (2007b) påpekar att det är en trygghet för 

små barn att besöka samma plats regelbundet. När detta inträffar så menar författarna 

vidare att barnen börjar utforska sin omgivning vilket då leder till en ökad inlärning. 

Szczepanski (2009) säger att vanligaste platsen för att bedriva utomhusundervisning 

på, är i skogen vilket även fyra av förskollärarna berättar att de gör. Szczepanski 

(2009) nämner vidare att enstaka pedagoger bedriver utomhuspedagogik på andra 

offentliga plaster i samhället exempelvis en park vilket en av förskollärarna gör då 

denna plats är mest lättillänglig i förhållande till förskolans placering. Studier som 

gjorts visar att avståndet till lämplig naturmiljö kan vara en avgörande faktor för att 

bedriva utomhuspedagogik (Ernst & Tornabene 2011).  

Resultatet visar även att förskollärarna och barnen blir harmoniska av att vara 

utomhus. Detta finner vi stöd i hos Ericsson (2004) som skriver att pedagoger 

upplever sig själva som lugnare och mera tillfreds med sitt uppdrag när de arbetar 

utomhus. Även Grahn (2007) menar att pedagogerna känner sig harmoniska eftersom 

studier visar att utomhusmiljön, beroende på hur den är utformad, sänker stressnivån. 

 

5.3.4 Årstid och väder 
Samtliga intervjuade förskollärare nämner att vädret kan påverka arbetet med 

matematik utomhus. Flertalet av förskollärarna anser att årstiden inte spelar någon 

nämnvärd roll, utan det som påverkar är när barn inte alltid har kläder efter rådande 

väderlek. En av förskollärarna säger följande: 
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”Överlag tycker våra barn om att vara ute. Sen kan det vara andra faktorer, som att man 

känner sig ruggig vilket gör att man inte vill vara ute.” 

En annan förskollärare benämner det på följande sätt: 

”Det som är ett hinder, det är kläderna. Även om vi profilerat ut att kläder ska vara med 

så är det inte alltid så.”  

I ovanstående citat kan vi utläsa att kläder efter väder har en stor betydelse för att 

kunna bedriva, inte bara matematik utomhus, utan det har även en stor inverkan på 

all utomhusvistelse i förskolan vid alla väder och årstider. Vi kan utav detta utläsa att 

förskollärarna anser det är viktig att hela tiden informera föräldrarna om vikten av att 

ta med rätt kläder till barnen.  

En av förskollärarna anser att det kan vara lite svårarbetat under vintern på grund av 

snön, men samtidigt försöker de använda snön till olika experiment. Förskolläraren 

poängterar även att det är viktigt att anpassa aktiviteternas tidslängd efter barnens 

ålder. 

Analys 

Utifrån resultaten av denna kategori tolkar vi att det är viktigt att barnen bär rätt 

kläder utifrån gällande väderlek vilket även Brügge m.fl. (2007b) och Wilhelmsson 

(2012) anser, annars finns risken att barnen fryser om det är kallt ute. Även Sellgren 

(2003) betonar vikten av att vara rätt klädd för annars finns risken att barnens 

positiva attityd till att vara utomhus försvinner. Detta kan kopplas till båda exemplen 

ovan där den ena förskolläraren säger att barnen kan känna sig ”ruggiga” och inte vill 

vara ute samt till den andre förskolläraren som poängterar att barnen behöver vara 

rätt klädda efter gällande väderlek. Sellgren (2003) menar vidare att det är viktigt att 

alltid anpassa tiden barnen är utomhus efter rådande väderlek, vilket även en av 

förskollärarna säger är viktigt att alltid tänka på. 

Vi tolkar utifrån resultatet att årstiderna har en viss inverkan på arbetet utomhus med 

matematik.  En av förskollärarna nämner att det är mest lättarbetat på våren och en 

annan förskollärare att det är mer lättarbetat på vår, sommar och höst vilket 

Wilhelmsson (2012) bekräftar i sin studie. Författaren beskriver i studien att 

pedagoger gärna förlägger sin verksamhet utomhus under vår, sommar och höst. 

Wilhelmsson (2012) nämner dock att ett fåtal pedagoger väljer att lägga planerad 

verksamhet ute på vintern vilket kan utläsas i våra resultat där en av förskollärarna 

säger att de försöker utnyttja snön till olika experiment. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Det vi ville undersöka i den här studien var om pedagoger i förskolan upplever om 

det finns matematik det är lättare eller svårare att arbeta med utomhus samt vilka 

eventuella faktorer som kan påverka arbetet med matematik utomhus. 

Utifrån de resultat som framkommit i studien kan vi utläsa att förskollärarna 

upplever utomhusmiljön på ett positivt vis i undervisningen. Enligt förskollärarna 

finns det ingen matematik som de upplever som svår utan istället ser de bara 

möjligheter och inga begränsningar. Alla fem förskollärare upplever att de kan 

använda sig av naturen i matematikundervisningen, framför allt inom områdena 

antalsuppfattning, sortering och former. Dessa områden inom matematiken är något 

Lpfö-98 betonar är viktigt för barnen att arbeta med i förskolan. I studien framkom 

det även att förskollärarna arbetade med andra matematikområden, exempelvis tid 

och mönster. Trots att det endast var en eller två som uppgav att de jobbade med 

dessa områden kan vi inte dra en generell slutsats att det inte förkommer denna typ 

av arbete på de andra förskolorna men samtidigt finns det inget som pekar på det i 

studien. Resultat vi fått under studiens gång visar även att barn oftast trivs ute i 

naturen och det är något förskola och skola kan dra nytta av för att öka barnens 

matematiska kunskap och få dem att känna glädje inför ämnet.  

Vi har även kommit fram till slutsatsen att det finns flera faktorer vilka påverkar 

hur/varför förskollärarna väljer att arbeta utomhus med matematik. Den största 

fördelen förskollärarna ser med att arbeta utomhus med matematik är att barnens alla 

sinnen aktiveras samt det barn arbetar med blir mer konkret. Vi finner stöd i detta i 

tidigare forskning som har kommit fram till liknande slutsatser.  

Under tiden som vi arbetat med studien har vi fått en större insikt i hur viktigt 

arbetslaget är och att det strävar mot samma mål och ser arbetet med matematik 

utomhus som en utmaning istället för ett hinder. Om arbetslaget uppmuntrar och ger 

varandra tips och idéer hjälper det till att driva arbetet framåt.  

I studien framkom det att fyra av fem intervjuade förskollärarna hade utbildning 

inom utomhuspedagogik och gav varandra stöd och uppmuntran i arbetet med 

matematik utomhus. Trots att vi kan se att utbildning ger ett stöd i arbetet så gör även 

den förskolläraren utan utbildning inom utomhuspedagogik ett bra arbete med 

matematik utomhus. Vi tolkar det som att förskolläraren ser det som en utmaning 

men vi tror dock att utbildning inom utomhuspedagogik har en stor betydelse då 

utbildningen ger många tips och idéer.  

En annan anledning till att förskollärarna i studien arbetar mycket med matematik 

utomhus, beror förmodligen på att fyra av förskollärarna anser att förskolans gård är 

en bra plats att bedriva utomhusmatematik på, detta beror förmodligen på hur gården 

är utformad. Samtidigt poängterar alla fem förskollärarna att de har nära till annat 

grönområde som de besöker regelbundet, beroende på årstid, vilket också kan vara 

en bidragande faktor. Närheten till ett grönområde eller en väl anpassad gård för att 

bedriva utomhuspedagogik är som vi ser det, avgörande för i vilken utsträckning 

förskolan arbetar med utomhuspedagogik.  

 

 



23 

  

6.2 Pedagogiska implikationer 

Matematikarbete utomhus ska ses som ett komplement till den undervisning som 

bedrivs inomhus. Genom att dra nytta av de material som naturen har att erbjuda får 

barnen en variation och mångfald inom undervisningen. Utomhus ges barnen större 

frihet att röra på sig vilket gör att hela kroppen aktiveras. Att hela kroppen aktiveras 

är bra att ha i åtanke i det dagliga arbetet i verksamheten. 

 

6.3 Metoddiskussion 

När det gäller den metod vi valt för vår studie anser vi att den har gett oss mycket 

och givande information vilken vi använt i vårt resultat. Om vi hade haft mer tid till 

förfogande hade vi kunnat genomföra en eller flera provintervjuer. Dessa hade 

troligen förbättrat vår intervjuteknik och de svar vi fått hade kunnat bli ännu mer 

uttömmande. Vi känner att vi kanske också hade fått ett mer tillförlitligt resultat om 

vi hade haft tid och möjlighet att även utföra observationer på förskolorna. Dessutom 

borde dessa observationer utföras under en längre period då en enstaka observation 

inte säger allt om vilken matematik som bearbetas utomhus. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Då vi i undersökning sett att utomhuspedagogik kan underlätta inlärningen av 

matematik finner vi det intressant att fortsätta forska inom detta område. Fortsatt 

forskning skulle kunna vara att följa en grupp elever vilka regelbundet arbetar med 

matematik utomhus upp till årskurs tre i skolan eller eventuellt högre upp i åldrarna. 

Det vi anser är av intresse att undersöka är om resultaten kan skilja sig på de 

nationella proven jämförelsevis med traditionell klassrumsundervisning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor angående utomhusmatematik 

 

1, Arbetsplats 

Ålder på barn. 1-5år ( )  1-3år ( )  4-5 år ( ) 

2, Utbildningsnivå. 

Barnskötare ( )  Förskollärare ( )   Lärare med inriktning mot yngre åldrar ( )   

Annat ( )___________________ 

3,Antal år inom yrket. 

1-5 år ( )   5-10år ( )   10 år eller mer ( ) 

4, Utbildning inom utomhuspedagogik  

Ja ( )   Nej ( ) 

Om ja, i så fall på vilket sätt 

 5,Är det planerade eller spontana aktiviteter? 

6,Varifrån får ni era idéer till aktiviteter? 

7, I vilken miljö arbetar ni utomhus med matematik? (gården, skogen, park) 

8,Upplever du att det finns matematik som är lättare att arbeta med utomhus? 

9,Upplever du att det finns matematik som det kan vara svårt att arbeta med 

utomhus? 

10,När under året arbetar ni med utomhusmatematik? (året runt, vår, höst, vinter, 

sommar) 

11, I vilken omfattning arbetar ni med utomhusmatematik? 

Varje dag ( ) 

En gång i veckan ( ) 

Flera gånger i veckan ( ) 

Ca en gång i månaden ( ) 

Några gånger om året ( ) 

12, Vilka fördelar ser ni med utomhusmatematik? 

13, Vilka eventuella hinder/faktorer i verksamheten kan påverka ert arbete med 

utomhusmatematik? 
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Bilaga 2 

Missiv 

 

Bästa Pedagog 

Vi är två lärarstudenter som heter Veronica Andersson & Malin Erlandsson. Vi 

studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar och skriver just nu vårt examensarbete. Vi 

har under vår utbildning blivit medvetna om hur pedagogen kan använda sig av 

utomhuspedagogik inom olika ämnesområden. Syftet med arbetet är därför att 

undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med matematik utomhus. Syftet är även 

att belysa vilka eventuella faktorer som kan inverka på arbetet med 

utomhusmatematik.  

I vår empiriska undersökning kommer vi att intervjua fyra pedagoger på fyra olika 

förskolor i Vimmerby kommun. Varje intervju beräknas ta max 30 minuter, vi 

kommer att banda varje intervju samt föra anteckningar under intervjuns gång. Allt 

inspelat material kommer att raderas efter arbetets slut. All fakta som framkommer 

under intervjun kommer behandlas konfidentiellt och ingen av de personer som 

intervjuas kommer namnges i arbetet.  

 

Godkännande av intervju. 

Underskrift_______________________________________________________ 

Datum och Ort_____________________________________________________   

 


