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ABSTRAKT

Syftet med studien är att ta reda på vilka möjligheter förskollärare anser att natur och 
friluftsliv kan ge i arbetet med matematik. Det har gjorts genom att besvara 
frågeställningar om hur förskollärare upplever att natur och friluftsliv kan vara till 
hjälp i arbetet med förskolans matematik och vilka delar av matematiken de väljer att 
arbeta med utomhus. Metoden som vi har valt är kvalitativa intervjuer. Vi har 
intervjuat fyra verksamma förskollärare.

I resultatet framkom det att förskollärarna upplever att det finns många möjligheter 
med att arbeta med matematik i naturen och friluftslivet. Statistik är den del av 
matematiken som är svårast att arbeta med, de övriga delarna av förskolans 
matematik upplevde förskollärarna som lätta och roliga att arbeta med utomhus. 
Naturen och friluftslivets positiva effekter på barnen visade sig vara att barnen får 
träna sin motorik, vara fysiskt aktiva, röra sig på stora ytor och använda hela kroppen 
och flera sinnen vid lärotillfällena. Förskollärarna upplever även att barnen blir 
lugnare i utomhusmiljön och att det är enklare att skapa ett intresse för matematik i 
naturen och friluftslivet. 

Nyckelord: Friluftsliv, Förskola, Matematik, Natur
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1 INLEDNING
Vi har under vår förskollärarutbildning på Linnéuniversitetet läst inriktningen Natur, 
Friluftsliv och Lärande. Kurserna i inriktningen fokuserades på de lärotillfällena som 
finns i naturen och friluftslivet. Vi läste bland annat utomhuspedagogik, 
naturvetenskap och hade olika lärtillfällen utomhus, inriktningen fokuserade också 
på olika friluftsaktiviteter. Det har bidragit till att vårt redan stora intresse för lärande 
utomhus har ökat. Vi vill av den anledningen undersöka hur redan verksamma 
förskollärare värdesätter och tar tillvara natur och friluftsliv i förskolan. Vår syn på 
natur och friluftsliv är att det innebär att vara ute i naturen t.ex. i skogen, vid 
stranden eller i närmiljöer som parker och andra platser där vi kan samla nya intryck.
Naturen är hela tiden närvarande och ses som en inspirerande lärandemiljö, som vi
också använder och tar tillvara på. I naturen kan nya kunskaper utvecklas, både 
konkreta och praktiska där både barn och vuxna lär med hela kroppen och får vara 
kreativa och använda många sinnen samtidigt. Brügge, Glantz och Sandell (2011) 
beskriver att motoriken utvecklas när vi får möjlighet att röra på oss utomhus och i 
olika terränger. Det kan t.ex. vara i skogsmiljö med stenar, träd och kuperad mark 
med nivåskillnader. Genom att befinna sig ute i skog och mark tränas även 
koordinationsförmågan och balanssinnet upp på ett positivt och lekfullt sätt (a.a.).

Vi upplever att det är viktigt att se möjligheter till lärande utomhus, vara aktiv, 
utforska och upptäcka i olika miljöer.  Även möjligheterna att få uppleva med flera 
sinnen, fysisk aktivitet och motorisk träning upplever vi som viktiga delar inom 
förskoleverksamhetens arbete med natur och friluftsliv. Brügge m.fl. (2011) 
beskriver att vistas utomhus, vara fysisk aktiv, få uppleva miljöombyte och ta del av 
olika naturupplevelser utan krav, prestationer och tävling är en del av friluftslivet.  I 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas vikten av att ge barnen möjlighet 
till lek och andra aktiviteter i både planerad och naturmiljö. De beskriver även att 
barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning ska utvecklas. 
Förskolläraren ska också lägga grunden för barnens medvetenhet om hälsa och 
välbefinnande (a.a.). Utifrån läroplanens mål finner vi flera anledningar till att arbeta 
med de olika delarna som berör natur och friluftsliv. 

Ett annat ämne som vi under utbildningen blivit mycket intresserade av är 
matematik, som finns runt omkring oss i mycket av det vi gör dagligen. Det som 
krävs är både relevanta matematiska kunskaper och kunskaper om hur vi synliggör 
matematiken för barnen. Matematiken har idag en allt större del i förskolans 
strävansmål och vi upplever att det är ett aktuellt ämne som det krävs kunskap i och 
om hur vi lär ut matematik i förskolan. Förskollärare har idag ansvaret för att lägga 
grunden till barns matematiska tänkande. Som förskollärare måste man ha kunskapen 
för att möta barnen, stimulera och utmana dem i deras fortsatta matematiska 
utveckling (Skolverket, 2010). Att lära matematik i olika miljöer är något vi är 
mycket intresserade av. Vi har av den anledningen valt att ta tillvara på våra tidigare 
kunskaper och intressen för natur och friluftsliv och undersöka vilka möjligheter som 
förskollärarna kan se att natur och friluftsliv kan ge i arbetet med matematik. Vi vill 
också få vetskap om vilken matematik man väljer att arbeta med utomhus och av 
vilken anledning de gör det. 



7

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med studien är att ta reda på vilka möjligheter förskollärare anser att natur och 
friluftsliv kan ge i arbetet med matematik.

De frågeställningar vi kommer att utgå ifrån är:

- Hur upplever förskollärare att natur och friluftsliv kan vara till hjälp i arbetet 
med förskolans matematik?

- Vilka delar av matematiken väljer de att arbeta med utomhus och av vilken 
anledning?

Vi har valt att avgränsa oss till att fokusera på matematiken inom två stora områden,
natur och friluftsliv. En annan avgränsning vi gjort är att förskollärarna som kommer 
ingå i vår studie arbetar med barn som är mellan två och fem år. I Linnéuniversitetets 
databas för uppsatser kan vi inte hitta några studier om natur och friluftsliv som berör 
förskolan. Inte heller några om förskolans matematik, det gör vårt ämnesval mer 
intressant. Vid val av ämnesområde ville vi inte endast fokusera på 
utomhuspedagogik då det redan är ett väl undersökt område. Det är däremot en del 
av friluftslivet och vi kommer därför beröra ämnet till viss del. 
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3 TEORETISK BAKGRUND
Det här kapitlet kommer behandla begreppen natur och friluftsliv och vad de innebär. 
Matematiken kommer också presenteras övergripande, vad det innebär med 
matematik i förskolan och matematikens olika delar. Eftersom utomhuspedagogiken 
innefattas i begreppen natur och friluftsliv och i matematiken utomhus så kommer 
också den belysas.

3.1 Friluftslivets utveckling och betydelse 
Friluftslivet kan både ses som en följd och en reaktion av den alltmer spirande 
industrialismen menar Brügge m.fl. (2011). Människor kom allt längre ifrån naturen i 
och med mer arbete, och städerna befolkades och växte fort när allt fler människor 
bosatte sig där för att kunna försörja sig (Brügge m.fl., 2011).

Brügge m.fl. (2011) beskriver vikten av att använda utemiljön, naturen och 
kulturlandskapet och verkliga friluftshändelser som en pedagogisk metod. Dagens 
allt större miljöproblem är en aspekt av hur viktigt friluftslivet är för att få mer 
kunskap och på så sätt kunna vara med och bidra till en bättre miljö och natur. En 
annan är alla de möjligheter och framförallt pedagogiska möjligheter som friluftslivet 
erbjuder. Friluftslivet kan bli en sorts livsstil, där man ser natur och kultur i ett 
samspel med oss människor och där det finns engagemang för vår omgivning. De 
som lever där idag och också kommande generationer och med naturen i fokus. Det 
blir ett led till att skapa en mer hållbar värld. Skolverket, (2010) belyser att barn i 
förskolan ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper i miljö och naturvårdsfrågor. De
ska också utveckla ett positivt förhållningssätt och förstå sin del i naturens kretslopp. 
Barnen ska få förståelse för hur olika val påverkar dem och dess omgivning nu och i 
framtiden (a.a.).

Friluftsliv berör många människor. Det är något som utövas i många olika miljöer, i 
olika former och aktiviteter, gemensamt för friluftslivet är att man befinner sig i 
naturen och kulturlandskapet. (Fredman, Stenseke, Sandell, & Mossing, 2013).

Begreppet friluftsliv är stort och innefattar mängder av aktiviteter och möjligheter. 
Människor i dagens samhälle har ofta syften och mål med sitt friluftsliv. Exempelvis 
upptäcka olika naturupplevelser, sociala sammanhang, fysisk aktivitet, nya 
kunskaper, avkoppling och miljöombyte. Genom dessa olika aktiviteter och 
upplevelser sprids ett välbefinnande och en förbättrad hälsa för många människor 
som gynnar både dem själva och samhället i stort (a.a.).

I Sverige finns allemansrätten som gör det möjligt med fri tillgång till skog och 
landskap. Allemansrätten har också lagar och skyldigheter som ska följas när man 
vistas exempelvis i skog och mark. Ericsson (2009) skriver om friluftsfrämjandets 
syn på allemansrätten där man inte ska störa, förstöra eller på något vis skada någon 
annans mark. Förskolor tar ofta kontakt med markägare för att få tillgång till en 
utökad allemansrätt. Det kan handla om att sköta marken på ett sätt som 
allemansrätten annars inte står för eller att bygga ett vindskydd som kan bli en 
samlingspunkt för gruppen (a.a.).

Det enkla och nära friluftslivet med utflykter i skogen och friluftsaktiviteter som att 
laga mat eller fiska får mer och mer stå tillbaka mot den utveckling som sker.
Friluftslivet blir alltmer teknikfixerat och där friluftslivet inte blir till för alla, utan 
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bara de med bättre förutsättningar rent ekonomiskt. Friluftslivet har därför tappat lite 
av sitt ursprung med det naturliga, enkla och med fokus på att upptäcka och utforska 
i skog och mark (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). På grund av det 
är det av stor vikt att kunskaper i olika naturnära friluftsaktiviteter tas tillvara och 
utvecklas inom utbildningssystemet idag. På så vis blir friluftslivet en integrerad del 
av utomhuspedagogiken (a.a.).

3.2 Naturen som en viktig del i förskolan
Naturen ses ofta som det oförstörda, äkta och där det finns naturliga miljöer i 
jämförelse med dagens stadsmiljöer. Naturen ses också som en miljö för 
återhämtning och med fördelar som en förbättrad hälsa och en hälsosam livsstil. 
Skogsmiljön är en av de vanligaste naturupplevelserna för många, både vuxna och
barn. Genom att vara utomhus i olika miljöer, både skogs och andra naturmiljöer 
övas motoriken upp. Stenar, kuperad mark, träd och andra hinder gör att barnen övar 
sin motorik på ett naturligt sätt (Brügge m.fl., 2011). I Sverige finns det överlag en 
väldigt positiv syn på naturen och dess möjligheter. På andra platser och i vissa 
kulturer är utevistelser i olika naturmiljöer inte något man lägger så stor vikt vid eller 
ser som positivt (Brodin & Sandberg, 2008).

Sedan den svenska förskolans start har naturen setts som en viktig del i 
verksamheten. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står bland annat att 
barnen ska utveckla ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin del 
i naturens kretslopp. Barnen ska också få möjligheter att leka, lära och vara kreativa 
både inomhus och utomhus, i planerad miljö och i naturmiljöer (a.a.). 

Det var de så kallade barnträdgårdslärarinnorna som på slutet av 1800-talet skapade
olika verksamheter för barn där de utgick mycket från Freidrich Fröbel som var 
naturfilosof och pedagog. Hans teorier om att barn behövde befinna sig i en fostrande 
miljö för att stimuleras och utvecklas. Henriette Schrader-Breymann lät senare 
utveckla Fröbels pedagogik, genom att arbeta med olika teman med barnen. Temana 
handlade bland annat om hemmet, familjen och naturen där också barnens egna 
intressen fanns med som en grund (Brodin & Sandberg, 2008). 
Barnträdgårdslärarinnorna på 1900 talet belyste vikten av att ha respekt för naturen 
och att den skulle ses som ett kulturarv. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 
betonar vikten av att barnen får förståelse för och inblick i naturens kretslopp. Att de 
förstår sambandet mellan natur, människor och samhälle och hur de påverkar 
varandra. Brodin & Sandberg (2008) menar att genom att besöka skogsmark och 
andra naturområden vid den här tiden fick barnen bekanta sig med naturen och på så 
sätt skaffa sig nya kunskaper och förståelse. Naturen som tema har sedan denna tid 
levt kvar som en självklar del av den pedagogiska verksamheten i förskolan och 
finns också med i förskolans styrdokument. Barn ska få möjlighet att upptäcka och 
utforska naturen när de är på förskolan. Olika naturupplevelser ska lägga grunden till 
att barnen får en positiv syn på naturen och att de får förståelse att det är ett kulturarv 
som ska förvaltas. Där har förskolan en roll att utveckla dessa kunskaper hos barnen. 
En del som är mycket framträdande i förskolan när det gäller naturupplevelser är 
mötet med olika växter och djur, där kunskaper om naturvetenskap bland annat 
utvecklas (a.a.). Lek och lärande ska gå hand i hand så barnen får möjlighet att på 
egen hand upptäcka, utforska naturen. Men också i sällskap av lärare ges möjligheter 
att tillägna sig kunskaper om natur och miljö på ett lustfyllt och lekfullt sätt (Brodin 
& Sandberg, 2008).
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3.3 Utomhuspedagogik

Begreppet utomhuspedagogik kan beskrivas bland annat som en plats för lärande i en 
utomhusmiljö kopplat till hälsa. Att få utforska och upptäcka olika företeelser i dess 
rätta miljö, såsom skogen, havet, djur och växter på plats i sin miljö och att lära med 
hela kroppen och använda alla sina sinnen (Dahlgren & Szczepanski, 2011). Genom 
den fysiska miljön utvecklas sådan kunskap som det teoretiska och abstrakta inte kan
ge i samma utsträckning. En person som betytt mycket för utvecklingen inom 
utomhuspedagogiken är John Dewey som var pragmatiker och reformpedagog. 
Dahlgren & Szczepanski (2011) menar på vikten av både textbaserade och icke 
textbaserade praktiker. De intellektuella redskapen är de textbaserade och de fysiska 
redskapen är de icke textbaserade(Szczepanski, 2013). Man kan leta fakta om en 
plats, djur eller växter i böcker och annat material som då handlar om textbaserade 
praktiker. Eller upptäcka, utforska och lära på plats med hjälp av kroppen och få 
uppleva växter och lära sig genom att få undersöka dem på nära höll på plats i 
naturen(Szczepanski, 2013). Att både ta in kunskap med hjälp av text och tal men 
också att lära med hela kroppen och vara aktiv och på det viset tillägna sig 
kunskaper. (a.a.). Inom denna reformrörelse växte sedan betydelsen av att upptäcka 
med alla sinnen. Att tillägna sig nya kunskaper i nya miljöer utomhus och att lära 
med hjälp av kroppen är något som också Brügge m.fl. (2011) betonar vikten av. 
Under 1900 talet var dessa delar genomgående i reformskolorna och i den 
reformpedagogiska rörelsen (Dahlgren & Szczepanski, 2011).

Utomhuspedagogiken har fokus på platsen för lärandet, var vi befinner oss. Genom 
att lära utomhus blir känsla, handling och tanke sammansvetsade och landskapet blir 
en plats där den fysiska verkligheten blir till en lärmiljö (Dahlgren m.fl., 2007). I 
dagens moderna samhälle och i de alltmer urbana miljöer som förekommer är det 
viktigt att skapa utomhuspedagogiska plaster för lärande. Tätortsnära skogar, parker 
och liknande måste bevaras och tas tillvara på när det byggs allt mer och förtätningen 
av vår livsmiljö ökar. Annars kommer det inte finnas några möjligheter till att vistas i 
naturliga miljöer, både sociala och fysiska möten i skog och mark. Dagens barn rör 
sig ofta bara mellan hemmet och skolan, ur ett hälsoperspektiv kan 
utbildningssystemet hjälpa till med att få ordning på detta problem. Att ta in 
utomhusmiljön i verksamheten och ta verksamheten med sig utomhus kan skapa nya 
lärandesituationer och möjligheter för barnen (a.a.).

Att röra på sig skapar glädje och minnet blir starkare och mer aktivt om flera sinnen 
används samtidigt. Barn som exempelvis har problem med att sitta still, där 
motoriken kan hämma dem inomhus eller är osäkra i samspelet med andra barn kan i 
det utomhuspedagogiska rummet få ta mer plats (Dahlgren m.fl., 2007). Här används 
och aktiveras andra kunskaper än bara det verbala och att sitta stilla och lyssna. Att 
vistas utomhus och vara fysiskt aktiv har visat sig ha positiva effekter på hur barn 
presterar. Det minskar också stressen hos barnen och att deras immunförsvar blir 
starkare. Genom vetskapen om de fysiska aktiviteternas betydelse och de positiva 
delar som utomhuspedagogiken erbjuder inte minst ur hälsosynpunkt är det av stor 
vikt att ta tillvara de möjligheter som finns och se utomhuspedagogiken som ett 
friskare alternativ menar Dahlgren m.fl., (2007).
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3.4 Matematik i förskolan
Matematik kan definieras på flera olika sätt. I nationalencyklopedin (2014) beskriver 
de att matematikens olika delar har en sak gemensamt: ” de handlar om tal, om deras 
egenskaper och om förhållandena mellan dem. Ett annat sätt att säga samma sak är 
att säga att matematiken är ett språk som vi använder för att tala om kvantiteter.”
(Nationalencyklopedin, 2014). Kiselman och Mouwitz (2008) definierar matematik 
som en ”abstrakt och generell vetenskap för problemlösning, metodutveckling och 
teoriuppbyggnad som hämtar sina problem från naturen, tekniken eller människans 
eget tänkande” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 16). Björklund (2012) beskriver att 
matematik är ett socialt och kulturellt verktyg för att åstadkomma struktur i 
människors vardag. Matematiken används som ett hjälpmedel vid många olika 
problemlösningssituationer som uppstår dagligen (a.a.).

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 
”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket, 2010, s. 
10). Genom att se matematiken som ett verktyg blir det enklare för människor att 
uppskatta olika mängder, dela, jämföra och uppskatta olikheter, likheter mellan 
exempelvis föremål i deras omvärld. Även kommunikation och relationer till andra 
människor ingår i sammanhanget. Basen för ett matematiskt tänkande finns redan 
hos det lilla barnet, redo att utvecklas i samspel med omvärlden (Björklund, 2012).

Matematiken för små barn är en aspekt av deras omvärld, där finns mycket innehåll 
som också kan ses på många olika vis. Genom att låta barn få möjligheter att bredda 
sin omvärld får de också möjligheter att tillägna sig matematiken som finns 
runtomkring dem hela tiden. För att det ska ske krävs självklart att lärarna synliggör 
matematiken i vardagen och ger barnen ord och rätt begrepp från början. Att ta del av 
matematikens värld är ett pågående samspel mellan lyhörda lärare och barn som 
visar intresse för matematik, eller som blir intresserade när de kommer i kontakt med 
den (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010).

Barns första möte med grundläggande matematik handlar bland annat om att skapa 
erfarenheter, uppfatta och få förståelse för olika ord och begrepp i sin vardag. 
Exempelvis stor, liten, tung, lätt, lång och kort, eller förståelse för ett, två, tre och 
vad de kan betyda i olika sammanhang. Matematiken finns runt omkring i det mesta 
som sker i vardagen. Att lärare då har kunskapen om vad grundläggande matematik 
innebär och att de kan utmana och lyssna på barnen för deras fortsatta utveckling och 
för att synliggöra barnens förståelse. Genom att sätta ord på saker och ting i barnens 
vardag och i olika situationer tillägnar sig barnen hela tiden nya kunskaper. Även
genom att skapa problemlösningssituationer med den grundläggande matematiken i 
vardagen för barnen. Ju mer och fler möjligheter det finns till att engagera och 
uppmuntra barnen till den tidiga matematiken, desto större chanser är det att de 
erövrar den matematiska världen (Sheridan, Pramling Samulesson & Johansson, 
2010). En viktig del i barns möte med grundläggande matematik är att det sker på 
deras villkor, utifrån deras intressen, idéer och att det blir ett meningsskapande. Att 
barnen känner att det är något som är meningsfullt för dem i sammanhanget, då blir 
det en positiv och rolig upplevelse som lägger grunden till det livslånga lärandet hos 
barnen (Björklund, 2012). I läroplanen för förskola beskrivs det att ” Förskolan ska 
lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar.” (Skolverket, 2010, s.5)
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3.4.1 Sortering 
I förskolan är sortering något som ofta sker spontant ex. när barnen plockar undan 
leksaker och då sorterar efter storlek, färg eller föremål. Sortering sker även när 
bordet ska dukas. Barnen har egna föreställningar och idéer om hur saker ska delas in 
eller delas upp. Skolverket (2010) betonar vikten av att barn ska får möjligheter att 
utveckla sin matematiska förmåga för att kunna undersöka, reflektera och prova olika 
lösningar av både sina egna och andras problemställningar. Vid samlingar kan det 
finnas planerade sorteringsövningar där lärarna vill visa barnen att föremål kan 
inneha skilda egenskaper. Sortering är en del av de yngsta barnens vardag både 
hemma och på förskolan. Den ger struktur i deras liv och synliggör föremåls 
egenskaper och hur föremål fungerar i relation till varandra. Det kan exempelvis vara
att sortera föremål efter form, färg och storlek (Forsbäck, 2011).

Att se likheter och skillnader mellan olika föremål gör man genom att jämföra dem 
och deras egenskaper som bland annat kan vara stor, liten, prickig, rutig, tung, lätt, 
form eller färg. Här går också att urskilja delar och helheter, föremål kan ses i en 
helhet tillsammans eller som delar av en helhet.  Sorteringen blir varierande
beroende på vem som sorterar och vilka egenskaper barnet tillskriver föremålen. 
Exempelvis kan barnen sortera fritt och berätta hur de har tänkt, sortering sker efter 
egenskaper som färg och form, läraren ger förslag hur barnen ska sortera. Eller 
sortering av flera egenskaper samtidigt, exempelvis storlek, färg, form och antalet 
prickar på föremålet (a.a.). 

Utomhus kan sortering av olika föremål och material exempelvis göras med kottar, 
löv, stenar eller pinnar. Sortera efter längd, tyngd eller storlek när man befinner sig i 
en miljö med tillgång till materialet, med fördel skogen där mycket naturmaterial 
finns att använda. Skolverket (2010) menar på att barn ska ges tillfällen till att bygga, 
skapa och konstruera på många sätt och med olika tekniker. Med diverse olika 
material och redskap till hjälp.

3.4.2 Former och mönster
Det finns mängder av olika former i förskolans vardag, exempelvis tallrikar med 
olika former och mönster, bord i olika former och leksaker med diverse former och 
mönster.  Överallt runt omkring oss finns olika former och mönster, formen kan vara 
både föränderlig och oföränderlig. Exempelvis i naturen med is som smälter och 
förändras, och stenens form som inte förändras. Form är ett väl använt begrepp för 
att förklara olika föremål, men formen är också många gånger den egenskap som gör 
att ett föremål känns igen. Små barn utforskar och undersöker föremål i deras vardag 
genom att se, röra, uppleva om föremålet är platt eller av annan form. Barn upptäcker 
med alla sinnen för att få förståelse för sin omvärld och olika former och mönsters 
egenskaper. Former finns och kan skapas i mängder av olika material, bland annat 
vatten, lera eller sand som är föränderliga och kan skapa nya former och mönster 
hela tiden. Det finns geometriska former som kvadrat, rektangel, triangel och cirkel 
och klossar med olika former och mönster att upptäcka och utforska för barnen 
(Persson, 2011).

Mönster finns överallt både inomhus och utomhus, det beskrivs inom matematiken 
som ”en sekvens som upprepas enligt en bestämd regel” (Persson, 2011 s. 121). I 
förskolans värld kan det innebära pärlplattor, bygglekar, på kläder, gardiner, 
övergångsställen, byggnader, snökristaller eller kottar. Att hitta mönster betyder att 
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skapa en struktur. När vi ser delarnas relation till varandra och till helheten infinner 
sig en ordning som blir enkel att förstå. Mönster kan vara både synliga och 
konstruerade i tanken, de kan ha en praktisk funktion eller utformade för att vara fina 
att se på. Att få förståelse för mönster på olika sätt och att skapa mönster utvecklar 
förståelsen inom många områden av matematiken (a.a.). Att vara utomhus kan ge 
många chanser att upptäcka mönster och former. Exempelvis på hus, byggnader, 
skyltar, kyrkor och övergångsställen. Doverborg och Emanuelsson (2011) beskriver 
hur man kan gå på matematikspaning till någon byggnad för att upptäcka mönster.
Eller en geometrispaning för att upptäcka former som kvadrat, rektangel, cirkel och 
också låta barnen få bekanta sig med närmiljön. Målet är inte det viktigaste utan att 
vägen dit tas tillvara och där barnen för möjligheter att upptäcka och utforska olika 
former och mönster. Olika vägskyltar som finns kan också bjuda in till matematik.
Former, färger och mönster kan studeras och undersökas både tillsammans i gruppen 
men också att barnen ges möjlighet att på egen hand upptäcka och utforska efter eget 
intresse.

3.4.3 Matematiska symboler och begrepp
Inom matematiken finns mängder av symboler och begrepp som gör det enklare att 
kommunicera matematik. Exempel på begrepp är stor, liten, mycket, lite, lång, kort 
eller tung, lätt. Symboler är bland annat siffror som har olika egenskaper beroende på 
situation. Exempelvis på en tärning, sifferkort, pris på olika föremål innehar siffror, 
skyltar som visar hastighet (Björklund, 2012).

I redan tidig ålder försöker barn skapa mening och förståelse för olika situationer 
som de ställs inför. Nummer fem kan stå för många olika saker beroende på 
situation. Exempelvis att någon är fem år, klockan är fem, någon har nummer fem på 
sin tröja eller att någon får en femma när man spelar ett spel. Det är av den 
anledningen av stor vikt att barn tillägnar sig förståelsen för symbolerna och 
begreppen och kan tyda dem i olika situationer de möter. Beroende på vilka som 
finns i omgivningen och hur de ser på begreppen tillägnar sig barnen olika sätt att 
förstå och ta till sig kunskap. Barnen lär av varandra och av de vuxna som finns runt 
omkring dem (a.a.).

Matematiska symboler och begrepp finns runt omkring barnen också utomhus när de 
leker och upptäcker och de ska ha chansen att tillägna sig matematiska begrepp och 
förstå samband mellan dem (Skolverket, 2010). Förskollärarna har ett ansvar att 
synliggöra och stimulera barnen på ett lekfullt sätt i deras fortsatta utveckling för 
symboler och begrepp. I skogen och i närmiljön beroende på hur den ser ut finns 
mängder av begrepp som barnen kan ta till sig, jämföra och se skillnader och 
likheter. Exempelvis en liten sten, stor sten, tung sten eller lätt sten. Om stenen är 
rund, pinnen är kort eller lång. Barn ska ges tillfälle att utveckla sin förmåga att 
urskilja, uttrycka och undersöka och använda olika matematiska begrepp(Skolverket, 
2010).

3.4.4 Taluppfattning
Barn har redan som mycket små viljan att upptäcka och utforska sin omvärld. Genom 
samspel och kommunikation med andra, både vuxna och barn tillägnar de sig så 
småningom att räkna och lär sig räkneorden (Sterner & Johansson, 2011). Forskning 
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har visat att när barn kommer i kontakt med tal och räkneord måste lärarna också 
tillgodose barnen erfarenheter och kunskaper så att de kan reflektera över vad 
räkneorden står för och vad talen har för egenskaper (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2009). Barn hör dagligen ord i olika samtal, på förskolan används 
många rim och ramsor, sånger, olika lekar och när man spelar spel utvecklas 
räkneorden bland annat menar Sterner & Johansson (2011). När borden dukas räknas 
gafflar och tallrikar, vid fruktstunden räknas frukten i bitar och benämns som helt, 
halv, fjärdedel och liknande. När barnen ska gå ut får de yngsta hjälp med att ta på 
sig, då benämner lärarna ett par skor, två vantar och en mössa exempelvis. 
Räkneorden och taluppfattningen finns hela tiden med i det vardagliga arbetet på 
förskolan om lärarna är lyhörda och benämner begrepp och räkneord för barnen 
(a.a.). Skolverket (2010) menar att barnen ska ges möjligheter att utveckla kunskaper 
om bland annat antal, ordning och talbegrepp. Utomhus kan föremål benämnas och 
räknas, i skogen finns bland annat oändliga möjligheter att tillägna sig kunskaper om 
räkneorden. Där det finns mycket material att tillgå och upptäcka. Olika lekar 
utomhus kan stimulera barnen i deras utveckling av taluppfattning och de får 
samtidigt vara fysiskt aktiva och röra på sig och på så vis lära med hela kroppen.
Barn ska få förståelse för rum, form, läge och riktning(Skolverket, 2010).
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4 METOD

4.1 Urval

I vår studie har vi valt att intervjua fyra förskollärare i två olika kommuner. 
Förskollärarna arbetar på tre olika förskolor med barn från två till fem år. De 
förskollärare som arbetar på samma förskola arbetar inte tillsammans. De tillfrågade 
förskollärarna valdes ut på grund av att vi har haft kontakt med dem tidigare under 
vår studietid och vi ansåg att de kunde utgöra en bra grund för vår studie. 

Anledningen till att vi har valt intervju som enda metod är att det skulle krävas 
väldigt många observationstimmar för att få syn på den matematik som 
förskollärarna arbetar med utomhus. Hade vi då valt att göra kortare observationer 
som hade rymts inom tidsplanen för detta examensarbete hade vi bara fått syn på 
vissa delar av verksamheten vilket istället kunde blivit missvisande. Genom att 
intervjua förskollärarna får de beskriva hela sin verksamhet inom det valda ämnet 
och vi kan på så vis få svar på båda våra frågeställningar.

4.2 Datainsamlingsmetod

Studien är baserad på fyra intervjuer med fyra förskollärare. Frågorna vi använde 
under intervjuerna (bilaga 1) var utformade för att kunna besvara våra 
frågeställningar. De handlade därför om hur förskollärare upplever att natur och 
friluftsliv kan vara till hjälp i arbetet med förskolans matematik. Samt vilka delar av 
matematiken de väljer att arbeta med utomhus. Intervjuerna pågick under 30 till 40 
minuter och vi upplevde att vi fick ta del av allt vi önskade under denna tid.

Vi har spelat in samtliga intervjuer för att inte gå miste om några detaljer och för att 
vara säkra på att vi uppfattat respondenternas svar rätt. Det bridrar till att det som 
Patel och Davidsson (2011) benämner som interbedömarreliabiliteten ökar. 

4.3 Genomförande

Vi tog kontakt med förskollärarna via telefon, då berättade vi kortfattat om vår studie 
och frågade om de kunde tänka sig att delta. Förskollärarna fick komma med förslag 
på dag och tid då intervjun skulle genomföras och ställa frågor. Via mail skickade vi 
sedan ett kort informationsbrev om oss och vår studie (bilaga 2). 

För att våra intervjuer skulle bli likvärdiga deltog vi båda två i samtliga intervjuer 
och planerade intervjufrågor som vi använde vid varje intervju. Vi utformade dem så 
de skulle ge svar på våra frågeställningar. Enligt Khilström (2007) är det viktigt att 
undvika ledande frågor och istället fokusera på öppna frågor. Respondenten blir då 
inte påverkad av vad vi som intervjuare vill ha för resultat utan måste själv beskriva 
sin syn på frågan och ge ett utvecklat svar (a.a.). Detta beskriver även Patel och
Davidson (2011), som menar att frågans formulering och språk är viktigt. 
Respondenten måste få möjlighet att förstå frågans innehåll men även uppfatta den
på det sätt som intervjuaren önskar (a.a.). Detta hade vi i åtanke när vi skrev våra 
intervjufrågor.
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Före intervjuerna förberedde vi oss genom att läsa Examensarbetet i 
Lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2010). De beskriver den kvalitativa 
intervjun som en intervjumetod där intervjuaren förbereder sig genom att bestämma 
vilka områden som ska tas upp men inte exakta frågor. Frågorna varieras istället så 
de passar i sammanhanget. Meningen med denna metod är att respondenten ska få 
berätta så ingående som möjligt om ämnet. Genom följdfrågor får intervjuaren fråga 
om sådana saker som respondenten inte tar upp (a.a.). Före våra intervjuer hade vi 
planerat frågor (bilaga 1) men dessa var väldigt öppna och formulerade så
respondenten skulle få berätta och reflektera mycket. Vi hade inte heller någon 
bestämd ordning på våra frågor utan vi anpassade vårt val av fråga till det som 
passade i sammanhanget. 

Varje intervju inleddes med att vi berättade hur vi valt att lägga upp intervjun. Att det 
var respondenten som skulle få berätta så mycket som möjligt och att vi var 
tacksamma för deras deltagande. Vi valde att ta med oss intervjufrågorna på 
intervjun men frågornas följd varierade mellan intervjuerna för att kunna anpassa 
dem till varje enskild intervju. Utöver de frågor som vi planerat före intervjuerna 
tillkom även vissa spontana frågor och följdfrågor. I slutet av intervjun fick 
respondenten möjlighet att berätta fritt om ämnet om de upplevde att det var något 
mer de ville säga. Vi var intresserade och lyssnade aktivt under hela intervjun. Det är 
väldigt viktigt för att få respondenten att känna sig värdefull. Även att ge personen 
tid till att fundera över sina svar för att kunna ge en så sanningsenlig bild av 
verkligheten som möjligt (Khilstöm, 2007). 

4.4 Databearbetning

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en mobiltelefon. För att kvalitativt 
bearbeta en ljudfil skrivs ljudet om till en text för att sedan kunna bearbeta texten 
(Patel & Davidsson, 2011). Vi har transkriberat ljudfilerna genom att lyssna på filen 
och ordagrant skriva ner det som vi och respondenten sade. För att få ett strukturerat 
resultat beskriver Johansson och Svedner (2010) att det kan vara en fördel att utgå 
ifrån frågeställningarna för att sedan bilda tematiska kategorier. Det bidrar till att 
resultatet blir mer överskådligt och lättare att läsa. Vi valde därför att kategorisera 
det förskollärarna berättade om utifrån varje frågeställning.

4.5 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet handlar om ta reda på om undersökningen är gjord på ett tillförlitligt sätt 
och mätnoggrannheten i metoden (Johansson & Svedner, 2010). Vi har använt 
samma intervjufrågor vid varje intervju och ställt dem likadant vid alla intervjuer för 
att skapa en så sanningsenlig och likvärdig struktur som möjligt. Frågorna har inte 
ställts i samma följd vid varje intervju utan har varierats beroende på hur intervjun 
har utvecklats för att få en röd tråd genom hela intervjun. Intervjufrågorna var 
välskrivna och har noga utformats för att svara på frågeställningarna. Alla intervjuer 
har spelats in vilket har bidragit till att vi noggrant har kunnat bearbeta intervjuerna 
och lyssna på dem flera gånger. På så vis har vi inte heller missat några detaljer och 
vi har kunnat transkribera hela intervjun till text, till skillnad om vi hade antecknat då 
vi endast hade hunnit anteckna vissa delar.
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Validitet innebär att ta reda på om resultatet ger en pålitlig bild av det som 
undersökts och om undersökningen gav svar på frågeställningarna (Johansson & 
Svedner, 2010; Patel & Davidsson, 2011) Intervjuerna är utförda på olika förskolor 
vilket bidrar till att validiteten ökar, däremot är antalet respondenter lågt. Vi har båda 
deltagit vid alla intervjuer för att resultatet ska visa en så sann bild som möjligt av 
det vi har undersökt i studien (Patel & Davidson, 2011). 

4.6 Etiskt ställningstagande

Innan vi genomförde intervjuerna tog vi del av Vetenskapsrådets (2002) text om 
forskningsetiska principer, dessa principer har vi sedan utgått ifrån. Under 
individskyddskravet finns fyra huvudkrav på studien, dessa är informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets (2002) regler, därför har vi informerat de intervjuade om projektets 
syfte och att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Vi har bett 
förskollärarna om samtycke till intervjun genom vårt informationsbrev (bilaga 2) och 
förvarat materialet från intervjuerna säkert. Vi har även varit noga med att inte 
avslöja de intervjuades identitet och det är endast vi som har lyssnat på det inspelade 
materialet. Vetenskapsrådet (2002) skriver vidare att de medverkande bör bli 
erbjudna att läsa resultatet eller den slutgiltiga rapporten. Det kan bidra till att de 
medverkande upplever sitt deltagande som mer värdefullt. Vi kommer att ge de 
förskollärare som vi intervjuar möjligheten att läsa hela vår studie när den är färdig. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS
Resultatet grundar sig på intervjuer med fyra verksamma förskollärare som har 
arbetat inom yrket i minst tio år. Förskollärarna arbetar på tre olika förskolor med 
barn i åldrarna två till fem år.  

Vi upplever att det kan vara av intresse att veta att alla förskollärare som vi intervjuat
hade goda erfarenheter av att vara i skogen och trivdes väldigt bra där. För flera av 
dem var det en viktig del av deras barndom och redan då utvecklade de sitt intresse 
för natur och friluftsliv. En gemensam nämnare var också att alla som vi intervjuade
ägnade delar av sin fritid åt natur och friluftsliv. Några av de aktiviteter som de 
nämnde var: skidåkning, bärplockning, skogspromenader, fjällvandring och 
kanotpaddling. En av förskollärarna har varit ledare för skogsmulle som är en 
fritidsaktivitet för barn som anordnas genom friluftsfrämjandet där värnandet av vår
natur står i centrum. En annan förskollärare har deltagit i scouterna.

Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar, därefter är resultatet uppdelat 
i olika underrubriker. För att underlätta läsningen av resultat och analys har vi valt att 
skriva en analys efter varje underrubrik istället för en sammanfattande för hela 
resultatet. 

5.1 Hur upplever förskollärare att natur och 
friluftsliv kan vara till hjälp i arbetet med 
förskolans matematik?

De förskollärare vi intervjuat beskriver att utevistelsen är en viktig del av 
förskolebarns dag då det ger möjlighet till rörelse och lek som är viktiga delar i ett 
barns liv. Utevistelsen är också ett bra tillfälle att arbeta med matematik. Vidare 
kommer vi beskriva varför förskollärarna väljer att arbeta med matematik i naturen 
och friluftslivet, vilka platser de föredrar att vara på och hur de upplever naturen som 
lärandemiljö.

5.1.1 Utemiljöns betydelse
Samtliga respondenter beskriver att det infinner sig ett lugn hos barnen när de 
befinner sig i skogen eller andra naturmiljöer. De upplever att det är lättare att få 
barnen intresserade och delaktiga i den planerade matematiska verksamheten. Det 
finns också många tillfällen att synliggöra och ta till vara på den spontana 
matematiken. I skogen upplevs inte barngruppen som lika stor då barnen blir lugnare 
och det finns gott om plats. Två av förskollärarna anser att det är de stora ytorna som 
bidrar till lugn i gruppen. I skogen märks det inte heller lika tydligt om någon är 
högljudd eller har svårt att vara still. Vidare beskriver de att lugnet som finns 
påverkar barnen så att det sällan blir några konflikter när de är i skogen. En av 
respondenterna beskriver här vilken inverkan hon upplever att friluftsliv har på vår 
vardag. ”[…] i friluftslivet då släpper man vardagen och kommer ner i ett lugn så, 
det ger harmoni.” (respondent nr. 4) 

Naturens material beskrivs som en stor fördel av alla förskollärarna. De naturliga 
materialen som t.ex. stenar, pinnar, kottar och löv kan vara till stor nytta och många 
olika saker tillverkas. Fantasin får flöda fritt och det finns mycket material som alla 
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barn får ta del av. Naturens material bidrar också till att förskollärarna får använda 
sin egen fantasi. I många matematiska aktiviteter och lekar har de nytta av det stora 
utbudet av naturens material. Alla respondenter beskriver att det finns väldigt många 
möjligheter när de arbetar med natur och friluftsliv. Det finns bl.a. mycket material 
att tillgå och de kan lätt arbeta med de flesta av våra sinnen. 

I naturen och i friluftslivet finns det många möjligheter vilket leder till att det finns 
något som passar för alla. Många gånger handlar det om fysiska aktiviteter som att 
bygga kojor, klättra och åka pulka som alla kan innehålla spontan matematik. Där får 
barnen bl.a. arbeta med sin rumsuppfattning, avståndsbedömning och även 
räkneförmåga då de ofta räknar hur många pinnar de använder eller hur många 
sekunder det tar att åka ner för backen. Det finns även möjlighet till att sysselsätta sig 
med lugna aktiviteter. Barnen kan hjälpa till med att dela frukt där begrepp som hel 
och del används, även antal då frukten ska räcka till alla barn. Naturen är också en 
neutral miljö och en av respondenterna har uppmärksammat att flickor och pojkar 
leker mer tillsammans och inte indelas efter kön, ibland leker hela gruppen ihop. 

Förskollärarna beskriver att de vill att barnen ska vara fysiskt aktiva i 
matematikaktiviteterna de gör utomhus. När barnen rör sig i naturmiljön utvecklas 
deras motorik och rumsuppfattning då de rör sig på ojämn mark som kan vara svår 
att ta sig fram i. Barnen får frisk luft, får uppleva friheten av att vara i naturen och 
vara fysiskt aktiva under tiden de arbetar med matematik. Två av förskollärarna 
beskriver också en motorisk utveckling hos barnen efter att de har varit mycket i 
kuperad mark. 

”Men just den här motoriska utvecklingen, det är ju skogens grej, det är ju där man 
ska träna motorik. De trillar ner i gropar, kommer upp igen och ja det är helt 
suveränt. Det är där man tränar motoriken, man behöver inte gå till en gympasal, 
man kan gå till skogen.” (respondent nr.4)

Analys

Resultatet visar att när barnen befinner sig i skogen eller naturmiljöer blir de mer 
harmoniska och ett lugn infinner sig. Fredman m.fl. (2013) påvisar att genom 
miljöombyte, fysiska aktiviteter och den avkoppling som friluftslivet ger skapas ett 
välbefinnande hos utövarna. Respondenterna upplever att barnen lättare blir
intresserade och delaktiga i den planerade matematiska verksamheten utomhus. 
Björklund (2012) nämner vikten av att utgå från barnen, att det sker på barnens 
villkor och att deras intressen styr hur matematiken utformas och presenteras. På så 
vis blir det meningsfullt för barnen och de tycker det är roligt och det blir en positiv 
upplevelse som Björklund (2012) menar lägger grunden till det livslånga lärandet. 

Två av förskollärarna i vår studie menar också att genom att vara ute, med alla ytor 
som finns i skogen märks inte om någon är högljudd eller ha svårt att vara still.  Det 
är något som Dahlgren och Szczepanski, (2011) också betonar. Barn som har svårt 
att sitta stilla och lyssna, utomhus kan få helt andra möjligheter och där det verbala 
inte står i fokus på samma sätt som inomhus (a.a.). Här finns möjligheter att vara 
fysisk aktiv och det har visat sig att barnen presterar bättre när de får vara fysiskt 
aktiva och deras stressnivå minskar menar Dahlgren och Szczepanski (2011). De 
material som naturen har att erbjuda ses som en stor tillgång hos alla förskollärarna. 
Att få upptäcka olika företeelser i dess rätta miljö, exempelvis skogen med kottar, 
löv, stenar och pinnar. Eller få studera djur och växter på plats i skogen genererar 
helt nya kunskaper, möjligheter och bjuder in till spontana tillfällen för matematik 
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(Dahlgren & Szczepanski, 2011). Naturens material bidrar till att fantasin ökar både 
bland barnen och förskollärarna, vid lekar och matematiska aktiviteter används 
naturens material och ses som en stor tillgång. 

Förskollärarna upplever även att det är lätt att arbeta med nästan alla våra sinnen 
utomhus, något som Dahlgren och Szczepanski (2011) också beskriver. 
Möjligheterna i naturen och friluftslivet är många och det gör att alla kan hitta något 
som passar dem. Det finns möjligheter att vara fysiskt aktiv, bygga kojor eller klättra, 
upptäcka olika naturupplevelser och skaffar sig nya kunskaper (Fredman m.fl., 
2013). 

I skogen tar förskollärarna tillvara på den spontana matematiken som uppstår, vid 
fruktstunden benämner man hel, halv och fjärdedel när de delar frukten. Sterner och 
Johansson (2011) betonar att det är en viktig och vanlig del i förskolans matematik. 
Förskollärarna tycker det är viktigt att barnen ska vara fysiskt aktiva i de 
matematikaktiviteter de gör utomhus. Dahlgren och Szczepanski (2011) beskriver 
handlingsburen kunskap som betonar vikten av att praktiskt få ta del av konkret 
material och arbeta med utomhus i dess rätta miljö. Dahlgren och Szczepanski
(2011) menar också att det är viktigt med icke text baserade praktiker som innebär att 
det ska finnas möjligheter att vara aktiv och lära med hela kroppen och på det viset 
tillägna sig nya kunskaper. Resultatet visar att två av förskollärarna ser en utveckling 
i barnens motorik när de befinner sig i skogen. Genom att befinna sig i terräng med 
olika nivåskillnader, stenar och andra hinder i vägen övas barnens motorik upp på ett 
lekfullt och naturligt sätt (Brügge m.fl., 2011).

5.1.2 Platser för matematik
Gemensamt hos respondenterna är att alla upplever att naturmiljöer lämpar sig bra 
för att arbeta med matematik. Två av respondenterna upplever att skogen är den 
bästa miljön för att arbeta med matematik, däremot beskriver de att förskolans gård 
också har några bra egenskaper. De förklarar att fördelarna med förskolans gård är 
att även barn från andra avdelningar kan delta i deras aktiviteter då de ofta blir 
nyfikna av att se en grupp ha en aktivitet. Förutom den kunskap barnen tar till sig 
skapas också en gemenskap mellan avdelningarna. De upplever dock att gårdens 
nackdelar är att det kan finnas många störningsmoment, andra barn som leker och 
olika leksaker som kan fånga barnens fokus istället för den planerade aktiviteten. Två 
av de intervjuade förskollärarna beskriver att skogen och förskolans gård har olika 
egenskaper men de upplever att skogen är en bättre plats för matematisk inlärning. 
Det infinner sig ett lugn då de befinner sig i skogen och att de upplever att det är 
lättare att fånga barnens uppmärksamhet där. 

Den tredje av förskollärarna gillar att vara i skogen men på grund av praktiska 
svårigheter upplever hon att det kan vara svårt att ta sig dit. Hon vill gärna komma 
ifrån gården när de ska arbeta med planerad matematisk verksamhet och vill komma 
ut i naturen. Istället för skogen brukar de då gå till sjön eller en park, då behöver de 
inte lägga all sin energi på att bara ta sig till skogen men får ändå uppleva naturmiljö. 
På förskolans utegård förekommer det mycket matematisk verksamhet men det är 
framför allt spontan matematik som skapas i stunden och som förskollärarna då tar 
till vara på. Alla förskollärarna beskriver att de både vill arbeta med planerad 
matematisk verksamhet och ta till vara på de spontana tillfällena som ges i barnens 
lek eller i någon av dagens rutiner som ex. påklädning. Förskollärarna beskriver de 
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spontana aktiviteterna som väldigt viktiga med anledning av att de vid dessa tillfällen 
har barnens uppmärksamhet och intresse. På så vis blir matematiken en del i 
förskolebarnens vardag. 

Den fjärde förskolläraren föredrar att arbeta på förskolans utegård. Denna gård har i 
jämförelse med de andra många av de egenskaper som vi kan finna i skogen med 
stora ytor, en ojämn mark och mycket naturmaterial som stubbar, träd, pinnar, buskar 
och stenar. På gården finns inte heller så mycket leksaker eller färdigkonstruerade 
lekplatser utan här fokuserar de på naturmaterial. I denna miljö upplever 
förskolläraren att gruppen kan fokusera bäst då de vet vart gränserna går. Hon 
upplever också att det är lättare att vara där jämfört med skogen rent praktiskt med 
material m.m. De går gärna till skogen men föredrar ändå att vara på förskolans gård 
när de arbetar med matematik då det upplevs som smidigare. 

Gemensamt hos alla respondenterna är att de upplever dåligt väder och kyla som en 
nackdel i arbetet med matematik utomhus. De beskriver att de under den kalla 
årstiden inte väljer att gå iväg för långt utan istället håller sig närmare förskolan. 
Ibland är de på förskolans gård för att snabbt kunna gå in om barnen börjar frysa 
eller blir blöta. Även om de beskriver att vintern har många bra egenskaper när de 
ska arbeta med matematik så förklarar flera av dem att det behövs goda 
förutsättningar för att barnen ska ta till sig det de arbetar med och att frysa är en 
väldigt dålig förutsättning. 

Analys

Olika naturmiljöer ser förskollärarna som positivt i arbetet med matematik. Två av 
dem föredrar skogen när de arbetar med matematik. Utomhus förenas teori och 
praktik och leder till nya kunskaper. Begrepp och företeelser kan sättas in i sitt rätta 
sammanhang och dess naturliga miljö och det leder till konkreta kunskaper 
(Dahlgren & Szczepanski, 2011). Utomhuspedagogiken fokuserar på platsen för 
lärandet. När man får möjlighet att lära utomhus kopplas handling, tanke och känsla 
samman och den miljö man befinner sig i blir den fysiska verkligheten som blir till 
en lärmiljö menar Dahlgren m.fl. (2007). 

Förskolans gård beskrivs som en bra plats för matematik i många avseenden, barn 
från olika avdelningar möts och kan få möjligheter att ta del av matematiken som de 
olika avdelningarna arbetar med ute på gården. Det skapar nya intressen hos barnen 
och de får både nya kunskaper och gemenskapen blir större mellan barnen. 
Förskolans utegård nämns också som en positiv plats för matematik. Denna gård 
liknar miljön som finns i skogen. Här finns både yta, material och många fördelar i 
arbetet med matematik. Skogen bjuder enorma möjligheter till material såsom kottar, 
stenar, pinnar och löv som blir en naturlig inkörsport till matematik, både planerad 
och spontan. Möjlighet att ta till sig matematik och upptäcka matematik handlar 
bland annat om lyhörda lärare som synliggör matematiken för barnen i vardagen.
Förskollärarna måste också utmana barnen när de märker att barnen intresserar sig 
för matematikens värld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010). I skogen och 
naturmiljöer infinner sig ett lugn bland barnen och de blir mer fokuserade och 
uppmärksamma. Där finns det inte något som kan störa dem på samma vis som på 
förskolans gård exempelvis. Naturens ses ofta som det oförstörda, där det finns tid 
för återhämtning och där hälsan förbättras (Brügge m.fl., 2011).
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5.1.3 Naturen som lärandemiljö
Utöver arbetet med matematik i naturen beskriver respondenterna att de vill ge 
barnen positiva upplevelser av att vara i naturen och väcka barnens intresse för alla 
saker som går att göra i naturen. De kan både få uppleva mysiga saker som 
fruktstund under en stor gran och spännande saker då de går på upptäcktsfärd. 
Genom att vara i naturen får barnen uppleva våra årstidsväxlingar och de aktiviteter 
som hör till varje årstid. Att de på vintern får åka pulka och skidor medan de på 
våren och sommaren får möjlighet att göra en barkbåt och se den flyta på vattnet. En 
av respondenterna belyser hur viktigt hon tycker det är att barnen får röra på sig och 
använda sin fantasi. Då det blir allt vanligare med en stillasittande fritid med 
färdigkonstruerade lekmaterial även för små barn behöver de använda sin fantasi. 
Återkommande hos alla respondenter är att de vill lära barnen att vara rädda om 
naturen. De vill bl.a. att barnen ska få förståelse för varför de inte bör bryta av grenar
från levande träd eller buskar. Att det inte är tillåtet att plocka alla blommor och att 
de bör ta hänsyn till djuren som finns i naturen. 

Analys

Barnen ska ges möjligheter till positiva upplevelser i naturen och skapa ett intresse 
för vad den har att erbjuda. Redan från förskolans start har naturen varit en viktig del
i verksamheten för barnen. I Sverige finns en positiv syn på naturen och vilka 
möjligheter som finns ute i naturen (Brodin & Sandberg, 2008). Förskollärarna 
menar också hur viktigt det är att barnen får röra på sig fritt och använda sin fantasi 
ute i naturen. Dahlgren m.fl. (2007) visar på hur dagens barn blir alltmer 
stillasittande och rör sig mestadels mellan skolan och hemmet. Av den anledningen 
blir olika aktiviteter i naturen anordnade av utbildningssystemet alltmer viktigt, för 
att barn i dagens samhälle ska få möjligheter att komma ut i naturen och vistas i 
skogen exempelvis (a.a.). 

Barnen ska tillägna sig kunskaper så att de är rädda om naturen. Skolverket (2010)
beskriver att barnen ska utveckla ett varsamt förhållningssätt både till natur och miljö 
och förstå sin del i naturens kretslopp. Det ska ske på ett lustfyllt och lekfullt sätt för 
barnen där de får utforska och upptäcka både på egen hand och tillsammans med 
lärare (Brodin & Sandberg, 2008). Barnen ska få vetskap om varför de inte får bryta 
grenar från träd och buskar och att de ska värna om djuren och växterna. 
Allemansrätten ger enorma möjligheter till att ströva fritt i skog och mark, men det 
finns också lagar och skyldigheter som ska följas när man vistas exempelvis i 
skogen, något som Ericsson (2009) betonar vikten av.

5.2 Vilka delar av matematiken väljer de att arbeta 
med utomhus och av vilken anledning?

Flera av förskollärarna belyser vikten av att ha en röd tråd i arbetet med matematik. 
All matematisk verksamhet hör ihop och därför är det viktigt att arbeta med samma 
område inom matematiken både inomhus och utomhus. Planeringen av verksamheten 
måste också följa en lämplig ordning som passar den barngrupp som förskolläraren 
arbetar i. Det betyder att det ska skapas en naturlig övergång mellan de olika 
områdena i matematiken för att barnen ska få en helhet och utan att områdena 
blandas ihop för mycket. En av förskollärarna beskriver att de ofta väljer att börja 
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med att arbeta med färg och form och att de sedan fortsätter med antal och inte går 
direkt till tallinjen. 

Gemensamt för alla respondenter är att de upplever att allt som de gör inomhus går 
att göra utomhus, bara de är tillräckligt uppfinningsrika och planerar vissa saker i 
förväg. Hur förskollärarna väljer att arbeta med matematik utomhus beskriver flera 
av dem beror på hur långt barngruppen har kommit i sin matematiska utveckling. En 
av respondenterna beskriver även att den motoriska utvecklingen påverkar. Om 
förskolläraren upplever att barnen behöver träna sin grovmotorik och sitt sätt att röra 
sig väljer hon gärna en mer kuperad mark då det är en väldigt bra träning. Samtliga 
respondenter beskriver att de utgår från barnens intresse när de planerar de 
matematiska aktiviteterna. Vissa gör det genom att intervjua barnen, andra genom 
observation eller diskussion med barnen. Här beskriver en av respondenterna hur 
viktigt hon tycker det är att alltid utgå från barnens intresse men även att de har roligt 
tillsammans. Både intresse och att barnen och lärarna har roligt ihop är något som 
alla förskollärarna tar upp. 

Men jag tycker att det viktigaste är att vi arbetar med det barnen visar intresse för, 
annars tycker inte jag de lär sig, vill de inte lära sig och allt blir svårare, för det är ju 
så, mår man bra och har roligt då lär man sig nya saker mycket lättare. (respondent 
nr. 3)

Återkommande hos respondenterna är någon form av uppdragskort. Förskolläraren 
ger barnet ett uppdrag genom ett inplastat kort. Där det finns en bild på vad barnen 
ska hämta, hitta eller göra. Uppdragskorten kan också fås genom att slå en tärning. 
Då krävs det att korten är markerade med bilderna från en tärning. Ibland väljer 
förskollärarna istället att bara ge en muntlig instruktion om vad barnen ska hitta i 
naturen. De får då inga bilder på vad de ska göra. Korten kan göras i olika 
svårighetsgrader för att passa alla barn och de är ofta tillverkade av förskollärarna. 
Exempel på uppdrag är att barnen eller barnet ska hämta en tung och en lätt sak eller 
ställa sig på en sten. I dessa uppdragskort kan förskollärarna avgöra vilken 
matematik de vill arbeta med i uppdragen, de kan bl.a. handla om form, storlek, vikt 
eller antal. 

När materialet är insamlat finns det också möjlighet att arbeta vidare med materialet 
vilket kan göras genom sorteringsövningar. Förskollärarnas sätt att använda 
uppdragskort skiljer sig något. Vissa har istället valt att gömma inplastade siffror 
eller former i skogen, då ger de barnen en muntlig instruktion om vad de ska hämta. 
Hittar de siffran tre kan de sedan få i uppdrag att hämta tre likadana saker eller tre 
stora saker. Vidare arbete med materialet kan handla om att bygga talraden fram till 
siffran fem, det kan ex. ske genom att det ska finnas en sak bredvid ettan, två saker 
bredvid tvåan o.s.v. 

Analys

Förskollärarna beskriver att de gärna är ute i naturen och att de kan göra oerhört
många olika saker utomhus. Dahlgren m.fl. (2007) beskriver att många skolor valt att 
förlägga delar av sin verksamhet i naturen på grund av de goda hälsoaspekterna som 
finns. En annan anledning är att många i dagens samhälle flyttar närmare städerna på 
så vis kommer längre ifrån naturmiljöer. Genom att skolan och förskolan befinner sig 
i naturmiljöerna får barnen ändå ta del av och lära sig om naturen och friluftslivet 
(a.a.). 
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Återkommande hos respondenterna är att de beskriver hur viktigt det är att utgå ifrån 
barnens intresse och att det ska vara roligt att lära. Björklund (2012) beskriver vikten 
av att utgå ifrån barnens intresse och idéer för att lärandet ska bli meningsfullt för 
barnen. En rolig och positiv upplevelse är grunden till det livslånga lärandet (a.a.). 
Även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs det hur verksamheten 
ska vara rolig, lärorik och trygg för att kunna lägga grunden för det livslånga 
lärandet. 

När barnen arbetar med uppdragskort får de en bredare syn på ex. vad siffran två kan 
innebära då uppdragen innehåller många olika delar. Björklund (2012) belyser vikten 
av att barnen ska få uppleva vad siffror och tal kan betyda i olika situationer. Att 
siffran två kan finnas på klockan, två punkter på tärningen och att de har ett par = två 
skor på sig. Barnen behöver kunna förstå vad som menas med ett tal eller en siffra 
för att kunna tyda dem i olika situationer i vardagen (a.a.). Genom de olika 
uppdragskorten ges många möjligheter till att få förståelse av en siffras olika 
innebörd i olika sammanhang.

I de olika aktivitetskorten måste baren röra på sig och använda hela kroppen. 
Dahlgren m.fl. (2007) beskriver att vi i naturen får använda andra kunskaper än 
inomhus då vi oftast måste vara stilla, prata eller lyssna, i naturen får istället hela 
kroppen arbeta.

5.2.1 Sortering
Tre av respondenterna anser att sortering är den enklaste delen av förskolans 
matematik att arbeta med utomhus. För att kunna göra sorteringsövningar krävs inga 
specifika material utan det som finns att tillgå i naturen fungerar lika bra som de 
material som finns inomhus. Barnen kan själva få välja vilka föremål de vill sortera. 
En av förskollärarna beskriver hur många möjligheter till sortering skogens material 
ger: 

Nu i höst har vi sorterat löv efter olika färger och antal och hur dom ser ut och 
storlek, jag menar sortera stenar efter hur dom känns, och så kan man lätt sortera 
blommor, där har du ju olikhet och likhet […] även då småkryp, hur många ben har 
myran, hur många ben har spindeln, ja färg, form och storlek. […] att man nyttjar 
det material man har. (respondent nr.2)

Analys

Sortering är något som ofta sker spontant och det kan ske med de flesta typer av 
material (Forsbäck, 2011). Detta kan förklara varför förskollärarna upplever att det är 
lätt att arbeta med sortering i naturen, det kräver inga specifika material eller 
förberedelser. För att inlärningen ska bli meningsfull och för att barnen ska vara 
intresserade av att lära sig är det viktigt att utgå ifrån barnens intressen och idéer
(Björklund, 2012). Hur föremålen sorteras avgörs beroende på vem som sorterar och 
vilka egenskaper personen upplever att föremålet har (Forsbäck, 2011). När 
förskolläraren gör en sorteringsövning med barnen och utgår ifrån material som 
barnen hittat blir egenskaperna som tillskrivs av barnet mer personliga vilket också 
bidrar till att barnens intresse ökar då de har en personlig relation till föremålet.
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5.2.2 Former och mönster
Arbetet med geometriska former kan ske på olika sätt. När barnen har en 
grundläggande kunskap och kan skilja formerna från varandra och vet vad de heter 
finns det många möjligheter. En vanlig aktivitet är formjakt, barnen får då leta efter 
geometriska former i vår närmiljö och i naturen. En stubbe kan se ut som en cirkel 
eller cylinder, en vattenbrunn i gatan en kvadrat och en husvägg en rektangel. En av 
förskollärarna beskriver hur de arbetar med geometriska former: ”Nu gör vi 
julstjärnor och då har de fått plocka pinnar här ute och sen utav pinnarna gör vi då 
en stjärna och då har de kommit på att en stjärna är ju två trianglar.” (respondent 
nr. 2) 

Att arbeta med mönster utomhus kan ske genom att titta på och jämföra fjärilens, 
skalbaggens och lövens mönster. En av förskollärarna beskriver att de brukar 
använda en äggkartong när de arbetar med mönster utomhus. På kartongen finns 
bilder av naturmaterial som tillsammans bildar ett mönster, barnen får då samla 
sakerna på bilderna och lägga ett likadant mönster i äggkartongens fack. 

Analys

Persson (2011) beskriver att det är formen som är den bidragande faktorn till att ett 
föremål känns igen vilket bidrar till att det är ett viktigt område inom förskolans 
matematik. När barnen får möjligheten att leta former i både stads och naturmiljö får 
de också tänka ett steg längre, ett hus är inte bara en byggnad, på huset kan vi se 
rektanglar, kvadrater och ibland cirklar. 

En av respondenterna berättar hur de arbetar med mönster. När vi ser mönster skapar 
vi en struktur, det är när vi förstår delarnas relation till varandra som vi förstår 
helheten och ordningen. Att förstå hur ett mönster är uppbyggt och att själv kunna 
skapa nya bidrar även till att förståelsen för andra områden inom matematiken 
utvecklas (a.a.). 

5.2.3 Matematiska symboler och begrepp 
Alla respondenter beskriver hur de arbetar med förståelsen av olika matematiska 
begrepp då de befinner sig i naturen. Många av dem arbetar med pinnar då de jämför 
dem, vilken är längst, kortast, finns det någon som är lika lång. Pinnarna kan sorteras 
i storleksordning eller efter andra egenskaper. Barnen kan också få i uppdrag att 
placera pinnen bakom ett träd eller på en sten, på så vis får de träna på några av 
prepositionerna. Även vikten av att använda rätt begrepp redan när barnen börjar på 
förskolan belyser en av förskollärarna som arbetar med förskolans yngsta barn: ”[…] 
det man tänker på är ju att man ger barnen rätt begrepp, så man pratar ju om 
cirklar, trianglar, rektanglar, kvadrater och inte fyrkanter” (respondent nr.4) 

För att barnens ordförråd ska växa arbetar förskollärarna med de yngsta barnen på 
förskolan (i vår studie är dessa barn 2-3 år) med att benämna allt de gör. Har barnet 
hittat något kan ex. förskolläraren säga att barnet har hittat två kottar eller att 
föremålet som de hittat liknar siffran tre. När barnen blir lite äldre får barnen själva 
berätta vad de hittat och får på så vis använda sitt ordförråd. 

Att arbeta med vikt i naturen kräver förberedelser för att få möjlighet att jämföra två 
olika sakers vikt. En av respondenterna beskriver hur de brukar göra en våg av en 
galge och två hinkar som de sätter fast i galgens kanter. Om någon håller galgen eller 
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hänger den någonstans får barnen möjlighet att se vilket föremål som väger mest. 
Barnen får då göra upptäckten att: ”En stor grej kan ju vara lätt och en liten kan 
vara tung.” (respondent nr.1) En annan förskollärare beskriver att det går att jämföra 
vikt genom att göra en egen variant av gungbräda med hjälp av en bräda och ex. en 
pinne som ligger i mitten under brädan. 

Ett område som flera upplevt svårt att arbeta med utomhus är statistik. De beskriver 
att de då behöver plocka med sig många saker för att kunna arbeta med statistik och 
att det då inte blir naturligt att arbeta med det utomhus. En av respondenterna 
beskriver hur de brukar använda duplo som är ett stort lego för att göra stapeldiagram 
över olika saker som berör barnen. Hon upplever att det skulle vara svårare att göra 
det utomhus. 

Analys

Respondenterna beskrev här att de fokuserade på att använda rätt matematiska
begrepp med alla barn och att benämna vad de gjorde och såg. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2010) belyser vikten av att förskollärarna använder rätt 
matematiska begrepp och att de synliggör matematiken i vardagen redan när barnen 
börjar på förskolan. Genom att ta till vara på vardagssituationer, använda rätt 
begrepp och utgå ifrån barnens intresse vidgas barnens förståelse för matematik 
(a.a.). Även i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs det hur barnen 
tillägnar sig förståelse för begrepp i vardagssituationer t.ex. i leken om 
förutsättningar för det ges. 

Genom att arbeta med vikt på det sätt som respondenterna beskriver får barnen bl.a. 
uppleva vad begreppen lätt, lättare, tung och tyngre kan innebära. Sheridan m.fl. 
(2010) skriver att barnens första möte med matematik handlar om att barnen ska få 
egna erfarenheter, förståelse och uppfatta olika begrepp och ord. När vi har förståelse 
för vad de olika begreppen innebär blir det enklare att kommunicera matematik 
(Björklund, 2012).

Matematik är enligt Björklund (2012) ett socialt och kulturellt verktyg som används 
för att skapa struktur i människors vardag. Ett väldigt tydligt exempel på det är 
statistik som hjälper oss att skapa struktur på olika variabler. Förskolläraren 
beskriver att de använder duplo för att arbeta med statistik. Skogen och naturen ses 
oftast som en naturlig plats som är äkta och opåverkad av människan (Brodin & 
Sandberg, 2008). Eventuellt kan detta påverka förskollärarnas val då helst väljer att 
arbeta med naturens material i skogen, istället för att ta med ett material som annars 
används inomhus till skogen.  

5.2.4 Taluppfattning
Antal är något som berörs under större delen av utevistelsen och beskrivs av 
respondenterna som att det används i det mesta som har med matematik att göra. 
Gruppen räknas innan de går från förskolan, barnen placeras oftast i par och frukten 
delas i rätt antal delar. Utöver det används räkneramsan i många av de planerade 
aktiviteterna, t.ex. vid sortering då barnen kan få räkna hur många saker det finns i 
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varje hög. Flera av respondenterna beskriver att det går att räkna allt, träd, antal 
snöbollar i snölyktan, hur många äpplen det behövdes för att alla barn ska få en halva 
m.m.

Analys

Förskollärarna beskriver här hur de använder räkneramsan i många olika 
sammanhang, däremot berättade ingen av dem att/hur de arbetade med förståelsen av
t.ex. kardinalprincipen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att 
det är viktigt att ta till vara på barnens kunskaper och erfarenheter för att de sedan 
ska kunna skapa sig en förståelse och kunna reflektera över vad talen har för 
egenskaper och vad de betyder. I de aktiviteter som respondenterna beskriver att de 
räknar sker det nästan alltid i grupp. Barns inlärning sker i ett samspel med andra, 
både barn och vuxna (Sterner & Johansson, 2011; Björklund, 2012). Genom 
kommunikationen i samspelet får barnen tillfälle att räkna och sedan lära sig
räkneramsan och hur den används (Sterner & Johansson, 2011).
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6 DISKUSSION

6.1 Metoddiskussion
Vi upplever att vår metod har gett oss många intressanta och givande svar som har 
bidragit till att vårt resultat har gett svar på våra frågeställningar. Förskollärarna i vår 
studie visade sig ha liknande bakgrund av natur och friluftsliv. Om vi skulle göra 
samma studie en gång till hade vi troligen valt att intervjua fler förskollärare som 
gärna hade haft lite mer skilda erfarenheter och bakgrund av natur och friluftsliv. För 
att få ett ännu mer tillförlitligt resultat hade observation kunnat användas. För att 
observationerna inte ska ge en missvisande bild hade det krävts många och långa 
observationstillfällen på varje förskola vilket inte hade rymt inom tidsplanen för 
detta examensarbete. 

6.2 Resultatdiskussion
I vår studie har vi undersökt vilka möjligheter förskollärare anser att natur och 
friluftsliv kan ge i arbetet med matematik. Det har gjorts genom att besvara 
frågeställningar om hur förskollärare upplever att natur och friluftsliv kan vara till 
hjälp i arbetet med förskolans matematik och vilka delar av matematiken de väljer att 
arbeta med utomhus. 

Skolverket (2010) menar att barn ska ges möjligheter till lek och aktiviteter i både 
planerad och naturmiljö. Vidare menar de också att barn utomhus ges möjligheter att 
utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning på ett positivt och 
naturligt sätt. Förskollärarna har till uppgift att göra barnen medvetna om hälsa och 
välbefinnande (a.a.).  I resultatet har vi kommit fram till att när barnen får befinna sig 
utomhus blir de lugnare, mer uppmärksamma och att det är enklare att skapa ett 
intresse hos dem för matematik. Det beror delvis på att det finns stora ytor, de får 
vara fysiskt aktiva och lära med flera olika sinnen samtidigt. Utomhus och 
framförallt i skogen finns mängder av naturmaterial som kan användas i arbetet med 
matematik, både till de spontana tillfällena och de planerade aktiviteterna. Det 
framkom att förskollärarna anser att det är viktigt att barnen får röra på sig i samband 
med matematikaktiviteter. Några av förskollärarna kunde också se att barnens 
motoriska utveckling blev bättre när de fick vara utomhus i terräng med 
nivåskillnader och hinder. 

Den delen av matematiken som de flesta förskollärarna arbetar mycket med är 
sortering av olika slag. Sortering är en del i matematiken som finns med i barnens 
vardag, vi upplever att sortering många gånger sker spontant när barnen leker eller 
ska städa. Förskolan ska ge barnen möjligheter att få förståelse för matematik och att 
utmana och göra dem nyfikna på matematik(Skolverket, 2010). Beroende på om 
förskollärarna uppmärksammar de händelser när barn sorterar kan det skapas 
lärotillfällen för barnen där man synliggör och utmanar barnen i sin matematiska 
utveckling. Sortering utomhus anser vi också kan göra barnen mer intresserade och 
nyfikna. De kommer i kontakt med nya material och miljöer som på så vis skapar 
tillfällen till spontan matematik som vi ser som mycket positiv. Att ta tillvara barnens 
intresse här och nu, deras frågor och tankar kan skapa tillfällen till lärande som 
inomhus inte hade blivit av lika spontan karaktär där de material som finns är kända 
av barnen sedan tidigare.
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En nackdel som förskollärarna ser med att ha sin verksamhet utomhus är vädret. Vid 
regn eller kyla kan barnens motivation bli mindre om de påverkas av det dåliga 
vädret. Vädret kan också skapa svårigheter med att hitta naturmaterial på grund av att 
växtligheten är låg under delar av året eller att snön täcker marken. 

Arbete med statistik utomhus och då främst i skogen upplever förskollärarna i många 
fall som svårare att arbeta med. Det krävs material som passar för att skapa 
stapeldiagram som är den delen av statistik som är vanligast i förskolan. 
Stapeldiagram bli tydligt och konkret för barnen, men materialen behöver vara i 
samma storlek och gå att stapla på varandra så att man klart och tydligt ser 
skillnaderna i ett stapeldiagram. Däremot ser vi att arbete med statistik utomhus på 
exempelvis förskolans gård fungerar lika bra som inomhus. Möjligheterna att plocka 
ut material som kan användas för att förtydliga och bygga upp stapeldiagram finns på 
behörigt avstånd. 

Genom denna studie har vi fått många nya insikter om hur och varför vi bör arbeta 
med matematik i naturen och friluftslivet. Vi har fått ta del av förskollärarnas syn på 
olika för- och nackdelar samt fått många praktiska tips på hur arbetet med matematik 
i naturen kan gå till. Studiens resultat har även gett oss tankar om hur vi skulle vilja 
arbeta i vårt kommande arbetsliv som förskollärare. 

6.3 Pedagogiska implikationer
Att arbeta med matematik utomhus i olika miljöer ger barnen möjligheter att 
upptäcka, utforska och ta del av nya kunskaper genom att vara fysiskt aktiva, ha 
tillgång till stora ytor och mängder av naturmaterial. Det kan skapas både nya 
intressen hos barnen och lärotillfällen i en stimulerande och spännande miljö där det 
finns utrymme att utvecklas på flera olika sätt. Barn som har svårt för att vara stilla 
eller är högljudda inomhus får utomhus andra chanser till att ta till sig kunskaper. De 
får möjligheten att vara aktiva och röra på sig samtidigt som de tar in ny kunskap. 
Utomhus får barnen även chansen att möta djur och natur i sin rätta miljö, de får lära 
med hela kroppen och med flera sinnen samtidigt. Barn blir lugnare, stressen avtar
och välbefinnandet påverkas på ett positivt sätt. 

6.4 Fortsatt forskning

Genom vår studie har vi tagit reda på hur några förskollärare upplever att det är att 
arbeta med matematik i naturen och friluftslivet. För att få en helhetsbild av detta 
område hade det varit intressant att utgå ifrån barns perspektiv och undersöka hur
barnen upplever att det är att arbeta med matematik i naturen och friluftslivet. Vad 
barnen tycker är roligt, var och när de lär sig mest och i vilken miljö de föredrar att 
vara. 
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Bilaga 1
Intervjufrågor

Vi har delat upp intervjufrågorna så att de ska besvara våra frågeställningar så bra 
som möjligt. Under intervjun kommer vi inte att ställa frågorna i exakt denna 
ordning utan välja den fråga som passar att följa upp med beroende på hur intervjun 
utvecklas. Vi kommer inleda med att kort förklara skillnaderna mellan friluftsliv och 
verksamhet utomhus.

Frågeställning: Hur upplever förskollärarna att natur och friluftsliv kan vara till hjälp 
i arbetet med förskolans matematik?

- Vilka är dina erfarenheter av natur och friluftsliv?
- Tycker du det är viktigt att ta tillvara på naturen som lärandemiljö? Av vilken 

anledning?
- Vilka platser föredrar ni att vara på när ni arbetar med matematik?
- Hur utnyttjar ni skogen i arbetet med matematik?
- Kan du berätta hur ni arbetar med matematik utomhus?
- Hur mycket arbetar ni med planerad matematisk verksamhet utomhus?
- Hur tänker ni när ni planerar matematiken utomhus? Berätta!
- Vilka för och nackdelar ser du med att arbeta med matematik utomhus?
- Hur ofta arbetar ni med matematik utomhus?

Frågeställning: Vilka delar av matematiken väljer de att arbeta med utomhus och av 
vilken anledning?

- Vilken matematik arbetar ni med utomhus? Hur? Vad?
- Ge exempel på de matematikaktiviteter ni gör?
- Vilket syfte har ni med arbetet med matematiken utomhus?
- Finns det matematik som passar bättre eller sämre att arbeta med utomhus? 

Förklara..

Exempel på följdfrågor: 

- Hur tänker du då? Berätta…
- Kan du utveckla
- Berätta mer
- På vilket sätt tror du
- Vad/Vilka
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Bilaga 2
Hej!

Vi är två lärarstudenter som heter Amanda Ericsson och Elin Arvidsson. Vi läser till 
förskollärare på Linnéuniversitetet i Kalmar och skriver nu ett examensarbete. 
Arbetets syfte är att ta reda på vilka möjligheter förskollärare anser att natur och 
friluftsliv kan ge i arbetet med matematik och vi kommer därför ställa frågor med 
anknytning till detta ämne. 

I vår undersökning kommer vi att intervjua fyra förskollärare, två från XXX
kommun och två från XXX kommun. Varje intervju beräknas ta max 60 minuter, vi 
kommer att spela in alla intervjuer samt föra anteckningar under intervjuns gång. Det 
inspelade materialet kommer raderas efter arbetets slut. Den information som 
kommer fram under intervjun kommer behandlas konfidentiellt och ingen av de 
personer som intervjuas kommer namnges i arbetet. 

Godkännande av intervju. 

Underskrift_______________________________________________________ 

Datum och Ort_____________________________________________________ 


