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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie har varit att undersöka förhållningssättet till matematik utomhus 

hos fyra förskollärare som inspireras av olika pedagogiska inriktningar. Samt att ta reda 

på hur förskollärarna beskriver att de arbetar med matematik utomhus och vilka 

matematiska områden de anser att barnen kommer i kontakt med utomhus. De som 

deltagit i studien är en förskollärare på en montessoriförskola, en förskollärare på en 

waldorfförskola, en Reggio Emilia inspirerad förskollärare och en förskollärare på en 

traditionell förskola. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer 

som metod och varje intervju har spelats in. Resultatet visar att alla fyra förskollärare har 

ett positivt förhållningssätt till matematik utomhus och ser det som betydelsefullt för 

barns lärande att de får möjlighet att uppleva med hela kroppen och alla sina sinnen. 

Vidare framkommer att förskollärarna har förhållningssättet att det är av stor vikt att 

barnens intressen och idéer får styra vid matematikaktiviteter utomhus. I förskollärarnas 

beskrivningar av hur de arbetar med matematik utomhus framkommer att förskollärarna 

på montessoriförskolan och waldorfförskolan betonar den fria leken utomhus och inte 

arbetar så mycket med planerade matematikaktiviteter, medan den Reggio Emilia 

inspirerade förskolläraren och förskolläraren på den traditionella förskolan arbetar mer 

med planerade matematikaktiviteter utomhus. Resultatet pekar mot att den pedagogiska 

inriktning som förskollärarna inspireras av till viss del har en inverkan på förskollärarnas 

förhållningssätt till matematik utomhus samt hur de beskriver att de arbetar med detta. 
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1 INTRODUKTION 

I naturen får barn många olika sinnesintryck och utomhusmiljön inspirerar till att 

klara nya utmaningar och genom att utforska naturen främjas lärande, menar Brodin 

(2011). Redan i förskolan utvecklas barnens nyfikenhet och lust för matematik och 

utemiljön erbjuder många möjligheter till att upptäcka och uppleva matematik på ett 

konkret sätt. Doverborg (2006) betonar att lärares attityder till matematik spelar en 

betydande roll för att barnen ska upptäcka glädjen med matematiken och att det 

behövs engagerade och kompetenta lärare som hjälper barnen att få en tilltro till sin 

egen förmåga. 

Förskollärares tankar och förhållningssätt till matematik i förskolan kan variera 

mycket mellan olika förskolor och förskollärare. Då det finns förskolor med olika 

pedagogiska inriktningar har det växt fram en nyfikenhet efter att ta reda på hur 

förskollärare på förskolor med olika pedagogiska profiler tänker kring 

matematiklärande med hjälp av utomhuspedagogik i förskolan. Därför kommer jag i 

denna studie jämföra olika förskollärares förhållningssätt till matematik utomhus och 

hur de beskriver att de arbetar med detta i sin verksamhet. De olika förskolorna som 

är med i undersökningen är en Reggio Emilia inspirerad förskola, en montessori 

inspirerad förskola, en förskola inspirerad av waldorfpedagogiken samt en 

traditionell förskola och en förskollärare på varje förskola har blivit intervjuad. 

Genom att ta del av förskollärarnas synvinklar utifrån deras olika teoretiska 

perspektiv kan det bli en intressant variation i studien då förskollärarnas 

förhållningssätt till matematik utomhus jämförs.  

Det var svårt att hitta studier som jämför förhållningssättet till utomhusmatematik 

mellan förskolor med olika pedagogiska inriktningar vilket gör att detta är ett 

intressant område att undersöka. Denna studie kan vara till nytta för lärarstudenter 

samt även verksamma förskollärare då dessa kan få en inblick i vilket 

förhållningssätt förskollärare på förskolor med olika pedagogiska inriktningar kan ha 

till matematik utomhus samt hur de arbetar med detta.  

Förskollärare har enligt förskolans läroplan, Lpfö 98, ett ansvar för att barnen 

stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling (Skolverket, 2010) och denna 

studie kan verka som underlag för att som lärare reflektera över sitt eget 

förhållningssätt till matematik utomhus. Förhoppningsvis kan studien leda till nya 

tankar och synvinklar som främjar en utveckling inom området. 
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2 BAKGRUND 

Här presenteras den teoretiska bakgrunden till studien och det görs genom en 

litteraturgenomgång som handlar om utomhuspedagogik, montessoripedagogik, 

waldorfpedagogik, Reggio Emilia filosofin samt matematik i förskolan.  

2.1 Utomhuspedagogik 

Begreppet utomhuspedagogik infördes i Sverige i ett akademiskt sammanhang för 

första gången vid Linköpings universitet i början av 1990-talet men de tankar som 

påverkat utomhuspedagogiken går mycket längre tillbaka i tiden än så. Redan 

Aristoteles (284-322 f. Kr) betonar vikten av att uppleva med våra sinnen och 

erfarenheter av verkligheten när det gäller lärande och Johann Amos Comenius 

(1592-1670) lyfter även han fram betydelsen av ett lärande i autentisk miljö. Han 

menar att människan genom att använda sina sinnen och lukta, röra, känna och agera 

får en ökad kroppslig delaktighet vilket gör att kunskapen får liv (Szczepanski och 

Dahlgren, 2011).  

Två personer som har haft stor betydelse för utomhuspedagogikens framväxt är Jean-

Jacques Rousseau (1712-1784) som starkt framhåller vikten av att barnet under 

uppväxten får möta verkligheten och Friedrich Fröbel (1782-1852) vars tankar om 

naturen starkt har influerat metodologin i utomhuspedagogiken. Ellen Key (1849-

1926) är en stark förespråkare för att använda andra platser än klassrummet för 

undervisning. Hon menar att barnen ska söka kunskap i verkligheten och hon anser 

att exempelvis matematik kan övas genom hantverk och trädgårdsarbete. Paulo 

Freire (1921-1997), en brasiliansk utbildningsfilosof, lyfter fram betydelsen av aktivt 

lärande utanför klassrummet men samtidigt varnar han för att bara lära genom att 

göra. Han poängterar att det även behövs reflektion och samtal om det man gör, för 

att få en djupare förståelse för något (Szczepanski och Dahlgren, 2011).  

John Dewey (1859-1952) är en centralgestalt inom den progressiva pedagogiken och 

han initierade metoden ”learning by doing” eller att lära genom att göra, där 

tänkandet kopplas till ett handlande. Dewey menar att kunskap kommer av handling, 

genom upplevelse och reflekterad erfarenhet, och detta är den pedagogiska grundsyn 

som utomhuspedagogiken utgår från. Dewey betonar att praktisk hantering av 

konkret material och konkreta erfarenheter av omgivningen underlättar 

begreppsbildningen och enligt honom är praktisk kunskap lika mycket värd som 

teoretisk kunskap (Brügge & Szczepanski, 2007). Läraren behöver enligt Dewey ha 

kunskap om barnets kapacitet och intressen och kunna ta fasta på och bygga vidare 

på det som barnet intresserar sig för eller är sysselsatt med. Han anser att läraren har 

ett ansvar för att skapa en så bra yttre miljö som möjligt och läraren måste därför 

vara lyhörd för varje individ och kunna se vad i omgivningen som leder till en 

utveckling hos varje enskilt barn. Läraren ska vara lyssnande och utgå från barnets 

tidigare erfarenheter i sin undervisning då de erfarenheter barnet har hjälper barnet 

att kunna se nästa erfarenhet på ett annat sätt, menar Dewey (Elfström, Nilsson, 

Sterner & Wehner-Godée, 2008). Dewey framhåller även att kunskap och lärande 

skapas i ett samspel mellan individ och samhälle samt den sociala och kulturella 

kontext individen befinner sig i och alltså är av relationell karaktär. Även Lev 

Vygotsky betonar det sociala sammanhangets betydelse för lärande och han 

framhåller vikten av att lära med hjälp av andra som har kommit längre än en själv 

inom ett visst kunskapsområde (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 
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Idag när lärandet i första hand äger rum inomhus kan utomhuspedagogiken bli ett 

betydelsefullt redskap för att göra läroplanens intentioner levande och för att 

tillgodose barnens behov av rörelse och upplevelse med alla sinnen. Genom att se 

utomhusmiljöns möjligheter som lärandemiljö har man möjlighet att öka 

motivationen och nyfikenheten hos barnen, vilket man i högre grad tagit fast på i 

förskolan än i skolan där uterummet oftast är en lika självklar lärandemiljö som 

förskolans lokaler. Naturkontakt i utemiljön kan ge möjligheter till positiva effekter 

för barns hälsa, motoriska utveckling, lekbeteende och koncentrationsförmåga vilket 

är starka anledningar till att ta utomhuspedagogiken på allvar menar (Brügge & 

Szczepanski, 2007).  

Även Axelsson (2003) framhåller att naturen ökar vår koncentrationsförmåga och att 

utevistelse i naturen därför kan främja lärande för barn med 

koncentrationsstörningar. Dock poängterar Axelsson (2003) att detta inte bara gäller 

barn med koncentrationsstörningar utan att naturkontakten ger ökade förutsättningar 

för god koncentrationsförmåga och lärande hos alla barn, vilket starkt talar för 

utomhuspedagogikens möjligheter.  

Brodin (2011) belyser att utomhuspedagogiken gör att lärandet kan ske på barnens 

villkor då restriktionerna oftast är färre utomhus och det är tillåtet att röra på sig. 

Dessutom tränas ofta samarbete på ett positivt sätt utomhus eftersom en variationsrik 

utomhusmiljö oftast bjuder på utmaningar som barnen kan ta sig an tillsammans, 

vilket främjar barnens utveckling av social kompetens, menar Brügge och 

Szczepanski (2007). De betonar också att aktiviteter ute i naturen inte är så 

prestationsfixerade som de tenderar att bli inomhus. Prestationerna jämförs inte 

mellan olika individer utan tonvikten ligger istället på processen där barnen 

tillsammans möter utmaningar.  

Vid utomhuspedagogik är utgångspunkten för lärandet själva upplevelsen där barnen 

tar in förståelsen med hela kroppen. När känsla, handling och tanke förenas ges 

möjlighet till en mer aktiv kunskap och vid sinnesupplevelser av färg, form, doft, 

ljud och stämningar förstärks lärandeprocessen. Men det är även av vikt att barnen 

uppmuntras att reflektera över vad de har lärt och känt (Brügge & Szczepanski, 

2007).  

Naturen väcker barns nyfikenhet och lust att lära och dessutom lär barnen i leken, så 

det finns en nära koppling mellan sinnesintryck från naturen, lek och lärande, enligt 

Brodin (2011). Motorik och lärande är nära förbundna med varandra och när barnet 

lär sig behärska en rörelse lösgörs intellektuell kapacitet till att exempelvis lära sig 

läsa och räkna och utomhusmiljön ger rika tillfällen för barn att öva sina motoriska 

färdigheter (Axelsson, 2003). 

Szczepanski och Dahlgren (2011) poängterar att för att ett verkligt lärande ska kunna 

ske måste barnens ges möjligheter till upplevelser i meningsfulla sammanhang och 

tillsammans med andra och Emilson (2003) lyfter fram det sociokulturella 

perspektivet där man framhåller att lärandet sker i interaktion med andra människor. 

Även Brügge och Szczepanski (2007) berör detta och de skriver att barnen lär på 

många olika sätt när de får ta del av flera olika perspektiv och infallsvinklar. Brodin 

(2011) menar att det ger ökad stimulans att lära tillsammans och att lärande utomhus 

ofta bygger på den konkreta verkligheten och att det oftast sker i interaktion med 

andra barn och vuxna vilket främjar lärande. Lärare måste erbjuda barnen 

stimulerande miljöer som inbjuder till samtal och reflektion där de kan få syn på 
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barnens perspektiv och utifrån detta hjälpa dem att utveckla sina tankar och sin 

förståelse (Emilson, 2003). 

Utomhusaktiviteter är betydelsefulla för barns utveckling och lärande framhåller 

Brodin (2011) som menar att lärande främjas genom att barnen får utforska föremål i 

naturen och uppleva med alla sina sinnen, och dessutom kan en intressant 

utomhusmiljö göra barnen motiverade att klara av utmaningar och våga pröva nya 

saker. Oförutsägbarheten som naturen erbjuder med sin variation, sina 

överraskningar och utmaningar stimulerar alla sinnen och kan utnyttjas för att väcka 

barnens nyfikenhet och lust att lära, framhåller Ekvall (2012).  

John Dewey förespråkade betydelsen av att lära genom att göra och han menade att 

sinnesintryck från naturen stimulerar barns lärande, och att konkreta erfarenheter i 

naturen främjar barns lärande och utveckling var något som även Rousseau framhöll 

(Brodin, 2011).  

Det finns en stor variation på hur barn bäst tillägnar sig kunskap och förståelse för 

olika fenomen och därför är det av stor betydelse att lärare erbjuder flera olika sätt att 

lära på och utomhusmiljön erbjuder större möjligheter för att variera inlärningsstil än 

inomhusmiljön, menar Axelsson (2003).  

De hinder för utomhuspedagogik som kan finnas är enligt Szczepanski och Dahlgren 

(2011) pedagogernas inställning och förhållningssätt till lärande utomhus, och det 

kan även vara begränsningar när det till exempel gäller tid och resurser. Gällande 

pedagogernas inställning så kan det vara oro för barnens säkerhet som hindrar. 

Ekvall (2012) belyser att naturen kan ses som en viktig resurs som kan utnyttjas för 

barns lärande eller så kan den ses som en riskfylld och farlig miljö där barnen 

behöver skyddas, och detta påverkar hur utemiljön används. Den osäkerhet som 

pedagogerna känner riskerar att överföras till barnen. För att naturen ska kunna bli en 

plats av möjligheter framhåller Ekvall (2012) betydelsen av att själv arbeta på att bli 

trygg i naturen så att barnen uppmuntras att följa efter och själva får en vilja att 

upptäcka naturen. Om barnen får negativa upplevelser av utevistelse i naturen när de 

växer upp påverkar detta den inställning till naturen som de kommer ha som unga 

och vuxna.  

Föräldrarna har troligtvis störst inflytande när det gäller barns inställning till naturen 

men Ekvall (2012) poängterar att för de barn som inte får positiva erfarenheter av 

naturen hemifrån kan lärarna i förskolan göra stor skillnad. Brügge, Glantz och 

Svenning (2007) menar att det är av stor vikt att skapa en god grundtrygghet hos 

barnen och att målet ska vara att barnen ska få bra upplevelser redan från början. Det 

är viktigt att barnen ges tid till att bekanta sig med och bli trygga med naturen och 

även att pedagoger ser till att barnen är rätt klädda, vilket har stor betydelse för 

vilken upplevelse de får av naturen. 

2.2 Montessoripedagogik 

Maria Montessori (1870-1952) föddes i den italienska staden Chiaravalle och som 

chef för ett pedagogiskt institut för mentalt handikappade barn kom hon i kontakt 

med ett speciellt utarbetat materiel som stimulerade och tränade barnens olika 

sinnesfunktioner. Maria Montessori prövade och vidareutvecklade detta material och 

till slut föddes idén om att använda praktiskt och sinnestränande materiel även i 

arbetet med normalbegåvade barn (Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 2009). 

Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessoris utvecklingspsykologiska 

tankegångar om att barn genomgår olika utvecklingsstadier och att de under olika 
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perioder är extra mottagliga för lärande. Dessa idéer har även haft inflytande på 

Piagets utvecklingspsykologiska tankar. Montessoripedagogiken har enligt 

Bröderman Smeds och Skjöld Wennerström (2009) uppkommit för att tillfredsställa 

barns fysiska och psykiska behov i olika utvecklingsperioder.  

Maria Montessori delar upp barn- och ungdomstiden i fyra olika utvecklingsstadier 

och mellan dessa olika stadier genomgår barnet en förvandling eller pånyttfödelse. 

Allt som sker under ett utvecklingsstadium är dessutom förutsättningen för 

utvecklingen i nästa stadium då barnet i varje period i livet bygger vidare på de 

erfarenheter som tidigare gjorts.  

Pedagoger i förskolan måste kunna hjälpa barnet att utvecklas utifrån de 

förutsättningar som är specifika för varje utvecklingsstadium. Det första 

utvecklingsstadiet är från födseln till sex års ålder och det är då som barnets 

individuella personlighet byggs upp (Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 

2009). 

Pedagogiken grundas främst på att barn har en livskraft eller drivkraft att utvecklas 

och lära sig mer. Barn har en unik förmåga till lärande som inom 

montessoripedagogiken kallas för det absorberande sinnet. Med detta menas att barns 

lärande är omedveten och sker utan ansträngning. Denna förmåga har barn från 

födseln och den avtar vid cirka sex års ålder vilket gör att det är av stor betydelse att 

barnen innan dess får möjlighet att upptäcka exempelvis språk, matematik och 

kulturella ämnen, menar Bröderman Smeds och Skjöld Wennerström (2009). Barnen 

har under de första sex åren även så kallade sensitiva perioder då de är extra 

intresserade av och fokuserade på ett enda område, vilket ger barnet en chans att 

utveckla en speciell färdighet eller ett speciellt sinne. Barnen behöver under dessa 

perioder få stimulans och tillåtas repetera den färdighet de är intresserad av om och 

om igen. 

Läraren på en montessoriskola eller förskola håller sig till stor del i bakgrunden och 

intar en handledande och observerande roll. Istället för att lära ut följer läraren barnet 

i dess olika utvecklingsstadier och ger det vad det behöver för att kunna gå vidare 

och lärarna strävar efter att stödja barnens naturliga förmåga att utvecklas. Tilltron 

till barnets egen drivkraft och vilja att lära är stor och montessoripedagogiken 

poängterar vikten av att låta barnet själv få välja aktivitet och få ägna sig åt den så 

länge han eller hon vill och i sin egen takt (Bröderman Smeds & Skjöld 

Wennerström, 2009).  

Förskolläraren måste även kunna identifiera varje barns behov av stöd och hantera 

detta på ett pedagogiskt sätt. Genom att observera kan läraren avgöra var barnet 

befinner sig i sin psykiska utveckling och läraren presenterar sedan utifrån detta ett 

lämpligt material för barnet. Läraren visar barnet hur materielen ska användas men 

det är av stor betydelse att barnet sedan får pröva materielen fritt och på många olika 

sätt vilket främjar barnets förståelse och lärande. Maria Montessori menade att det är 

med hjälp av leksaker som barn lär sig om livet och att materielen på 

montessoriförskolan därför ska ses både som leksaker och läromedel (Signert, 2012). 

Miljön har en mycket stor roll inom montessoripedagogiken och den är noga 

utformad med stimulerande och lockande materiel. Alla montessoriförskolor har 

sensoriskt materiel som stimulerar barnens sinnesintryck samt praktiskt materiel som 

tränar barnens finmotorik. Barn behöver en ordnad och strukturerad miljö och detta 

lägger man stor vikt vid på montessoriförskolor där allt har sin bestämda plats och är 

helt och rent vilket ger barnen en känsla av trygghet. Det behöver också finnas 
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utrymme för barnen att få röra sig fritt och få utlopp för sitt rörelsebehov (Bröderman 

Smeds & Skjöld Wennerström, 2009). Tanken är enligt Signert (2012) att miljön ska 

vara noga förberedd så att barnen på så många sätt som möjligt omges av det de 

behöver i sitt lärande.  

Materielen och miljön på montessoriförskolan stödjer barnens 

självständighetssträvan bland annat genom att materielen är självrättande så att 

barnen får lära sig att lita till sin egen förmåga och barnen får ofta göra egna val 

(Signert, 2012). Allt som barnen gör på montessoriförskolan är verklighetsförankrat 

och det finns riktiga föremål i barnstorlek som till exempel ett riktigt strykjärn, en 

riktig spis och riktigt porslin att diska, redskap och möbler är i passande storlek och 

hyllor och krokar är i barnhöjd och allt detta främjar också barnets självständighet 

(Bröderman Smeds & Skjöld Wennerström, 2009). 

2.3 Waldorfpedagogik 

Waldorfpedagogiken grundades 1919 av Rudolf Steiner och den baseras på den 

antroposofiska människosynen där man har en bild på människan som en kroppslig, 

själslig och andlig varelse och denna bild har en stor betydelse för hur 

waldorfförskolan är utformad (Frödén, 2012).  

Trots att waldorfpedagogiken har sitt ursprung i denna filosofi så förekommer inte 

undervisning i antroposofi i waldorfskolorna och waldorfförskolan är en icke-

konfessionell förskola. Antroposofin är en andlig världsåskådning och ingen religiös 

sådan vilket gör att en religiös anknytning kan frångås och människans förmåga att 

skapa fritt bland annat kan ses som ett uttryck för människans andliga dimension 

(Liebendörfer, 2013). Frödén (2012) framhåller att det andliga förhållningssättet gör 

sig påmint då vissa handlingar och estetiska uttryck ges en djupare innebörd och att 

få ta del av estetiska upplevelser och erfarenheter ses vara välgörande för barn, 

speciellt på ett själsligt och andligt plan. Waldorfpedagogiken lägger stor vikt vid den 

tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn, och 

de pedagoger som arbetar efter denna pedagogik strävar efter att stärka barnets jag. 

Waldorfpedagogiken betonar betydelsen av efterhärmning och Liebendörfer (2013) 

skriver att impulsen att härma är stark hos barnen. Alla vuxna i barnets omgivning 

fungerar som förebilder, medvetet eller omedvetet, och vad och hur förskolläraren 

gör olika saker har en inverkan på barnen. För läraren på en waldorfförskola är målet 

att skapa en lugn atmosfär präglad av en trygg vardagsrytm samt att vara en god 

förebild för barnen genom att vara lugn och harmonisk. För att klara detta behöver 

läraren arbeta medvetet på att uppnå ett inre lugn som sprider sig vidare till 

barngruppen.  

Waldorfpedagogiken betonar betydelsen av den fria leken där det inte är något 

speciellt mål som ska uppnås och varnar för att en alltför stark betoning på lärande 

och reflekterande kan leda till att man förlorar fokus på den viktiga leken. Samtidigt 

poängterar Liebendörfer (2013) att leken bidrar starkt till barnens utveckling och 

lärande, med den skillnaden att det är styrt från barnens inre och inte utifrån, och 

barnen övar även sina empatiska och sociala förmågor i leken. Ett av 

waldorfförskolans främsta mål är därför att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

den fria leken.  

Den dagliga rutinen ges stor betydelse inom waldorfförskolepedagogiken och man 

menar att det ger barnen trygghet och ett inre lugn. Därför präglas waldorfförskolan 

av en lugn vardagsrytm där det inte är någon aktivitetsstress, tidsscheman och ett 
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ständigt växlande mellan aktiviteter (Liebendörfer, 2013). Frödén (2012) tar upp att 

waldorfförskolor lägger särskild vikt vid övergångar mellan aktiviteter och olika 

rum. Till exempel kan barn och vuxna förflytta sig sjungande från ett rum till ett 

annat vilket gör att även övergångarna blir upplevelsebaserade och får ett bättre flöde 

utan att rytmen avstannar. 

Waldorfförskolepedagogiken är i första hand en upplevelsepedagogik som betonar 

betydelsen av att barnen får uppleva, upptäcka, undersöka, själv pröva på och 

använda sina sinnen. Naturen spelar en stor roll i waldorfförskolan och barnens 

kontakt med elementen är en viktig del av waldorfförskolans pedagogik. På 

förskolan strävar pedagogerna efter att barnen ska få uppleva och känna naturen och 

dess element som alltid ska vara närvarande och levande. Det börjar med pedagogens 

egen upptäckarlusta vilket smittar av sig på barnen och detta blir drivkraften för att 

uppleva och undersöka naturelementen (Liebendörfer, 2013).  

Miljön på en waldorfförskola kännetecknas av varma färger, ett varmt ljus och 

material som trä och tyger för att ge en varm och harmonisk atmosfär. Tåliga 

trämöbler används och det finns ofta stubbar att sitta på och fårskinnsfällar att vila på 

och de lekredskap som används är främst byggmaterial gjorda av naturmaterial, och 

syftet med detta är att stötta barnens fantasi. På en waldorfförskola ska det dels 

finnas plats för den fria leken, dels hörn och rum dit barnen kan dra sig tillbaka och 

vila eller leka stillsamma lekar (Liebendörfer, 2013). 

2.4 Reggio Emilia filosofin 

Reggio Emilia filosofin grundades av Loris Malaguzzi efter andra världskrigets slut 

och pedagogiken inom Reggio Emilia var till en början ett motstånd mot ett 

antidemokratiskt tänkande och även mot den katolska kyrkans auktoritära och 

traditionella barnuppfostran. Delaktighet är utmärkande för förskolorna i Reggio 

Emilia då förskoleverksamheten där syftar till att skapa ett bättre samhälle där alla 

känner sig delaktiga. Malaguzzis tanke med det pedagogiska innehållet i förskolorna 

var att det skulle kunna bidra till att skapa en bättre värld genom att fostra 

demokratiska medborgare med tilltro till sin egen förmåga. I den rådande 

pedagogiken sågs barnets utveckling som uppfyllelsen av en rad mål men barnet 

själv sågs aldrig som en hel person vilket Malaguzzi var mycket kritisk till (Barsotti, 

2010). I Reggio Emilia har begreppet dialog varit centralt i arbetet på de kommunala 

förskolorna sedan 1970-talet (Lundgren, Pettersson och Åsén, 2010). 

I Sverige påbörjades inspirationen från Reggio Emilia redan 1978 då Anna Barsotti, 

Carlo Barsotti och Karin Wallins besökte staden och dess förskolor och sedan dess 

har många besök gjorts av bland annat förskollärare som har fascinerats och 

inspirerats av Reggio Emilias syn på barn och barns lärande (Unga, 2013). Reggio 

Emilia institutet som sedan femton år tillbaka ägnar sig åt fortbildning och 

vidareutbildning av förskolepedagoger har till stor del påverkat den svenska 

förskolan. Exempelvis har den dokumentation av barns uttryck i bild, form och språk 

som förekommer i de flesta svenska förskolor sitt ursprung i Reggio Emilia, och 

förskolans läroplan bär tydliga spår av den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken 

trots att den utgår från traditionell svensk förskolepedagogik (Martin Korpi, 2010). I 

läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det bland annat att förskollärare ska 

dokumentera varje barns utveckling och lärande systematiskt och kontinuerligt. Detta 

för att kunna utvärdera om barnen får möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner och det framhålls att även barnen och föräldrarna ska 

ha inflytande över dokumentation och utvärdering (Skolverket, 2010).  
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Förskoleverksamheter som inspireras av Reggio Emilia filosofin arbetar inte efter 

någon speciell metod utan de förhåller sig istället till barn, lärande, samhälle och 

kunskap på ett speciellt sätt och talar om det kompetenta barnet, alla barns 

intelligens, de hundra språken och om att utgå från barnen (Wallin, 2010).  

Reggio Emilia filosofin kännetecknas av en tilltro till barnet som aktivt och 

medforskande och att barnet har en egen kraft och lust att lära, det är bilden av det 

starka och resursrika barnet som framträder. Barn bidrar själva med kunskap och 

måste tillåtas att tänka själva. Pedagogerna handleder och utmanar barnens teorier 

och sökande efter kunskap, de tar tillvara barns idéer och tankar och utmanar dem 

vidare. Pedagogens arbete blir att lyssna, se, förundras och inspireras av barnens 

frågor, hypoteser och teorier, men också att utmana barnens kunskapande processer 

(Martin Korpi, 2010).  

Med denna barnsyn blir den pedagogiska dokumentationen viktig där pedagogerna 

lyfter fram barnets kompetenser. Genom dokumentationen kan barns tankar, idéer 

och utveckling synliggöras för dem själva och deras omgivning. Inte minst kan 

pedagogerna värdera och bedöma sitt eget arbete med barnen. Det är inte bara 

pedagogen som har makt över observation och dokumentation, utan det är lika 

mycket barnen som är medkonstruktörer av den pedagogiska dokumentationen 

(Martin Korpi, 2010).  

Reggio Emilia betonar en projektbaserad praktik utan speciellt material eller stegvisa 

program och svenska förskolor som är Reggio Emilia inspirerade betonar vikten av 

att dokumentera och följa barnen och deras processer medan det pågår och på så sätt 

fånga nuet. Att arbeta med projekt och pedagogisk dokumentation är verktyg som 

används inom Reggio Emilia för planering, genomförande, analys och värdering av 

barns lärprocesser och pedagogerna lyssnar med hjälp av pedagogisk dokumentation 

av barnens meningsskapande och lärande (Lind, 2010).  

2.5 Matematik i förskolan 

I förskolans tidiga utveckling fanns det ett avancerat tänkande i matematik som 

byggde på Friedrich Fröbels (1782-1852) idéer och tankar om matematik och barn. 

Från slutet av 1800-talet och ända fram till mitten av 1970-talet arbetade personalen i 

förskolan medvetet med olika aktiviteter vars syfte var att barnen skulle lära sig 

matematik och det förekom även i den fria leken. Sedan kom nya teorier och Fröbels 

tankar om matematiklärande och förskolebarn uppfattades som föråldrade vilket 

ledde till att matematiken kom lite i skymundan i förskolan. När förskolan fick sin 

läroplan 1998 lyftes betydelsen av matematik i förskolan på nytt och där framgår 

numer tydligt att matematiken ska finnas med som innehåll i förskolans verksamhet 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006).  

Enligt Björklund (2008) kan man beskriva matematik som ett socialt och kulturellt 

redskap som utvecklats för att vara till hjälp och skapa struktur i människans vardag. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har till stor del sitt ursprung i Vygotskijs 

tankar om att kunskap alltid har en social och historisk bakgrund och att barnet lär 

sig lösa problem i interaktion med andra människor (Björklund, 2007).  

Eftersom matematik är ett betydelsefullt redskap i vardagen och en del av miljön och 

kulturen som barnet växer upp i är det ett viktigt uppdrag som pedagoger i förskolan 

har att lyfta fram matematisk kunskap och färdighet i arbetet med barnen. Barn 

kommer i kontakt med matematik i många vardagliga sammanhang och den 

förståelse som barnen har blir synligt i deras handlande och kommunikation med 
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andra barn och vuxna i deras närhet. Matematiken är en viktig del i 

kommunikationen mellan människor och därför är det av stor betydelse att vuxna 

pratar matematik med barnen så att de lär sig att förstå innebörden i de matematiska 

symboler och begrepp som används (Björklund, 2008).  

För att barn ska förstå vad som menas med ett begrepp måste de få se begreppet i ett 

sammanhang och uppleva vilken betydelse det kan få i just den situationen. När barn 

får möta andras uppfattningar av samma begrepp urskiljer barnet olika sätt att förstå 

och tolka ett begrepp som skiljer sig från den egna uppfattningen vilket vidgar 

förståelsen för begreppet. Matematik är ett redskap som barnen använder i olika 

syften långt innan de deltar i någon formell undervisning och de använder bland 

annat sin bedömningsförmåga för att uppskatta höjd, längd och storleksrelationer 

(Björklund, 2008).   

Sterner (2006) framhåller att matematik och språk hör ihop och att barnen lär sig 

innebörden i nya ord när de får använda orden i meningsfulla sammanhang. Hon 

menar att barnen får möjlighet att utveckla sitt matematiska ordförråd när vuxna 

samtalar med barnen om händelser och fenomen som har anknytning till matematik 

och vi behöver utmana barnen att reflektera och resonera om detta.  

Emanuelsson (2006) poängterar att samtal och kommunikation inte av sig självt leder 

till förståelse för matematik eller matematiska begrepp utan det är avgörande att 

läraren har förmåga att ställa frågor som utmanar och lockar till reflektion. Dessutom 

är lärarens förhållningssätt till matematik och idéer om hur lärare kan arbeta med det 

avgörande för barns upplevelser av matematik. Hon betonar även att barns förståelse 

för olika begrepp byggs upp när de utforskar och observerar omvärlden med sina 

sinnen. 

Barn utvecklar matematisk förståelse redan i tidiga år och att det är någonting som 

medvetna förskollärare kan ta tillvara på i olika situationer, menar Doverborg (2006). 

Det är nödvändigt att förskollärare förstår att barns första erfarenheter av matematik 

är av stor betydelse för hur intresset och lusten för matematik utvecklas. Lärare 

behöver synliggöra den matematik som finns i förskolebarnens vardag och att 

utgångspunkten ska vara leken, rutinerna och temaarbetet.  

Det finns många tillfällen under dagen till att låta barnen få erfara matematik i för 

dem meningsfulla sammanhang och detta kräver medvetna förskollärare. Barnen kan 

till exempel själva få dokumentera och reflektera över den matematik de möter och 

att lärandet bör ta sin utgångspunkt i barnens perspektiv. En förutsättning för att 

förskollärare ska kunna utgå från barnens perspektiv och erfarenheter är att läraren är 

lyhörd och har förmåga att kommunicera med barnen och fånga det som barnen är 

fascinerade och intresserade av. Dessutom är lärares uppfattningar av och kunskaper 

i matematik avgörande för hur barns möten med matematik tas tillvara, utvecklas och 

utmanas (Doverborg, 2006). 

2.5.1 Förskolebarns lärande i olika matematiska områden 

Taluppfattning 

Taluppfattningen är en viktig del inom matematiken som lärare i förskolan kan lyfta 

och arbeta med på många olika sätt. Små barn tycker ofta att det är väldigt roligt att 

räkna allt omkring sig och de gör ofta nya upptäckter inom räkningen. Som vuxen är 

det angeläget att se och stöda barnet i detta. Barn möter talsymboler och räkneord i 

många sammanhang och det är en utmaning för barnet att förstå vad de står för. 
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Siffror och talsymboler används i många olika sammanhang till exempel för att 

berätta hur mycket någonting kostar, hur många minuter det är kvar innan pappa 

slutar jobbet eller hur många godisbitar det finns i skålen. Talsymbolen fem kan 

exempelvis representera åldern på ett barn likaväl som det kan vara numret på en 

buss eller ett hus och dagens datum kan vara den femte januari. Barns möte med tal 

är komplext men begreppen går att strukturera genom att samla dem i olika 

kategorier.  

Kardinaltal anger hur många det är, alltså mängdtal eller antal. Kardinaltal anger 

antingen antal objekt, exempelvis fem bollar, eller måttenheter, till exempel en liter 

mjölk. Ordinaltal, som också kallas ordningstal eller ordningsföljdstal, kan 

exempelvis ange att Anna är den tredje i kön. Tal kan också användas som 

identifikation för något, till exempel busslinje sju. Som vuxen behöver vi hjälpa 

barnet att skilja de olika aspekterna av talbegreppet åt (Lie Reikerås & Heiberg 

Solem, 2004). 

Lie Reikerås och Heiberg Solem (2004) beskriver barns utveckling av talbegreppet 

som ett pussel där bitarna är olika delar av talbegreppet. Detta ser ut på många olika 

sätt även hos barn inom samma åldersgrupp och det finns en stor variation i 

förståelsen av talbegreppet. Vissa barn har många pusselbitar på plats och därmed ett 

rikt talbegrepp medan andra har ett fattigt talbegrepp då de inte har lika många 

pusselbitar på plats. Det är en utmaning som förskollärare att barn utvecklar 

talbegrepp på så olika sätt och i olika tempo. Därför behövs kompetens för att kunna 

möta barnen och deras talbegrepp utifrån den nivå varje enskilt barn befinner sig på. 

När vi ska beskriva hur många vi har av något men det exakta antalet inte är så 

viktigt kan vi istället för talord använda oss av andra antalsord som få, många, färre, 

flest, fler än och så vidare. 

Barn skaffar sig tidigt erfarenheter av ett, två eller många, vilket de ser utan att 

behöva räkna. Men så småningom räcker inte detta till utan taluppfattningen behöver 

utvecklas och här har sammanparning och räkneramsor en viktig uppgift. 

Sammanparning är något som barn har användning av i många olika situationer, till 

exempel när barnet ska hjälpa till att duka på förskolan. Barnet kan då komma fram 

till rätt antal glas utan att räkna genom att sammanpara namn och glas (Lie Reikerås 

& Heiberg Solem, 2004). 

Räkneramsor som stimulerar barns utveckling av talserien är också något som barn 

ofta gillar och använder parallellt med sammanparningen. Uppräknandet av talen är 

för barnet först och främst en lek men som efterhand, beroende på tid och mognad 

samt vuxnas engagemang, utvecklas till allt större förståelse för räkning. När barn 

räknar och ger varje sak ett talnamn är det inte säkert att barnet vet hur många saker 

det är. Innan barns talbegrepp har utvecklats tillräckligt mycket är det ingen 

självklarhet för barnet att det sista räkneordet också anger det totala antalet föremål 

som räknats. De använder istället hela talserien för att tala om hur många de har av 

något. Exempelvis en, två, tre, fyra, fem bilar. Genom att barnet får många olika 

erfarenheter av räkning kommer det till slut upptäcka att det sista talordet det 

använder vid räkning också anger antalet (Lie Reikerås & Heiberg Solem, 2004). 

En grundläggande del av taluppfattningen är det som kallas antalskonstans. Med det 

menas att barnen kan förstå att antalet föremål är detsamma även om vi flyttar eller 

sprider ut ett antal föremål från en mängd (Lie Reikerås & Heiberg Solem, 2004). En 

konstant mängd förändras inte även om formen eller placeringen av mängdens delar 

förändras, och denna upptäckt gör att förståelsen för hur ett tal motsvarar en bestämd 
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mängd utvecklas hos barnet. Var barnet börjar räkna är heller inget som påverkar 

antalet föremål (Björklund, 2008).  

Att känna igen talbilden innebär att kunna säga hur många föremål en mängd 

innehåller utan att behöva räkna och utvecklingen av detta är nödvändigt för att 

barnet ska se mängden som en helhet. Relationen mellan delar och helheter är en 

grundläggande del av matematiken menar Björklund (2008) och det är viktigt att 

barn förstår hur omfånget av en mängd är beroende av sina ingående delar.  

Variation är en betydelsefull del för att antalsuppfattningen ska utvecklas hos barnen 

och de behöver dels få erfara ett varierande antal föremål och dels att föremålens 

storlek och gruppering kan variera. Antalsbegreppet tränas hos barn i förskolans 

vardag bland annat genom att barn delar på olika sätt, vilket är en vanligt 

förekommande aktivitet i förskolan och det kan till exempel handla om att dela ett 

äpple på olika sätt (Wallby, 2000). 

Rumsuppfattning 

En annan del inom matematiken som barnen i förskolan utvecklar är 

rumsuppfattningen. Rumsuppfattning handlar bland annat om att förstå var i rummet 

barnet självt eller ett föremål befinner sig i förhållande till omgivningen. Det innebär 

även att förstå relationen till personer som befinner sig på olika avstånd från barnet 

(Persson, 2006).  

Rumsförståelsen utvecklas i relation till den motoriska utvecklingen och barnen 

använder hela kroppen för att utveckla rumsuppfattningen genom att bland annat 

klättra upp, hoppa ner, krypa under och hoppa över. Genom att uppleva de egna 

rörelserna och själva utforska avstånd och riktningar, alltså orientera sig i rummet, 

lär sig barn mycket om placeringar. Även genom sånger, ramsor och sagor får barn 

ökad förståelse för placeringar. Det finns många olika placeringsord som beskriver 

olika former av placeringar och de flesta av dessa anger placeringen i relation till 

något. Begreppen kan till exempel vara uppe, nere, ute, inne, under, över, bredvid 

mitt emot eller i mitten. Barn behöver få röra sig och använda hela sin kropp för att 

utveckla rumsuppfattningen och detta finns det mycket större möjligheter till 

utomhus än inomhus. Utomhus är det lättare att använda kroppen på olika sätt för att 

testa och undersöka och på så sätt främja rumsuppfattningen och få förståelse för de 

olika placeringsorden. Barnen kan springa, hoppa och klättra på ett annat sätt än 

utomhus men även aktiviteter som att leka i sandlådan kan göra att förståelsen för 

detta ökar (Lie Reikerås & Heiberg Solem, 2004).  

Sterner (2006) poängterar att barnen utvecklar rumsuppfattning i leken då de 

använder hela kroppen och alla sinnen. Det kan vara när de klättrar, kryper, hoppar, 

springer eller kastar boll till någon annan. Hon betonar även att barnen behöver få 

många möjligheter att upptäcka rummet både inomhus och utomhus för att utveckla 

sin rumsuppfattning och att läraren har en viktig uppgift att sätta ord på barnens 

upplevelser. 

Likheter och skillnader 

Att kunna urskilja likheter och skillnader är grundläggande för allt lärande och det 

kan handla om visuella likheter och skillnader samt auditiva likheter och skillnader. 

Likheter och skillnader som barnen erfar kan kopplas till exempelvis färg, form, 

storlek, längd, avstånd, vikt och volym. Barn måste få erfara, jämföra och prova 

tillsammans med vuxna och andra barn så att förmågan att urskilja likheter och 

skillnader främjas (Björklund, 2007).  
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Doverborg (2006) menar att erfarenheter av likheter och skillnader ger en viktig 

grund för matematisk förståelse och som lärare skapar man förutsättningar för detta 

när barnen stimuleras att tänka och reflektera. Även Forsbäck (2006) tar upp att 

urskilja och särskilja egenskaper är en grundläggande matematisk kunskap och att vi 

tack vare denna förmåga kan hantera många situationer som vi möter. Grunden för 

att kunna urskilja likheter och skillnader är att jämföra två föremål och barnen på 

förskolan jämför ofta olika slags leksaker som till exempel bollar menar hon. 

Former 

Att upptäcka och undersöka olika former och figurer är något som barn ofta ägnar sig 

åt. Barn lär sig att former kännetecknar olika föremål men också att former kan 

förändras. I grunden handlar former och geometriska begrepp om att kunna urskilja 

likheter och skillnader (Wallby, 2000). 

För att skapa struktur använder sig barn av sortering och klassificering på olika sätt 

och här spelar former en viktig roll. Barn jämför former med varandra och 

bestämmer vilka som hör samman och vilka som ska skiljas åt, för att på så sätt 

skapa struktur och ordning. I naturen kan barn bekanta sig med många olika former 

på exempelvis blommor, blad, pinnar, kottar och stenar, som de kan sortera och 

klassificera efter olika egenskaper. På så sätt skaffar de sig betydelsefulla 

erfarenheter av former (Lie Reikerås & Heiberg Solem, 2004).  

Sortering och klassificering är ofta en spontan aktivitet i förskolans vardag som 

hjälper barnen att förstå och strukturera sin verklighet. Genom att sortera och 

klassificera kan barnen utveckla logiskt tänkande och få en förståelse av föremåls 

egenskaper och hur de relaterar till varandra. Barn har egna idéer om hur de ska dela 

upp eller dela in föremål efter särskilda egenskaper och när de leker tillsammans får 

de även se hur andra barn tänker kring detta (Forsbäck, 2006). 

När det gäller geometriska begrepp använder ofta barn egna påhittade begrepp för att 

förklara någonting och som vuxen är det viktigt att både bekräfta det barnet säger 

men också att hjälpa barnet att sätta ord på olika former så att deras kunskap om 

geometriska begrepp utvecklas. Barn behöver geometriska utmaningar som är 

betydelsefulla och relevanta för dem och förskollärare kan bidra till att skapa rätta 

förutsättningar för detta. När barn upptäcker former och mönster i omvärlden läggs 

en grund för kommande förståelse av geometriska begrepp. För att barnen ska få 

förståelse för geometriska begrepp kan läraren utnyttja de stora möjligheter som 

finns för barnen att upptäcka former i sin närmaste omgivning (Lie Reikerås & 

Heiberg Solem, 2004).  

I förskolan får barn möta form och geometri i olika sammanhang och de kan 

upptäcka former i till exempel naturen, brunnslockets form, sandlådan och byggleken 

Barn ordnar och sorterar föremål under hela sin uppväxt och det kan handla om att 

ordna kottar, pinnar och andra föremål utifrån storlek, bredd eller längd (Wallby, 

2000). 

Mätning 

När det kommer till mätning handlar det främst om att jämföra något och det vi vill 

veta är ofta knutet till egenskaper som till längd, volym och vikt. De ord vi använder 

kallas jämförelseord och det kan till exempel vara lång och kort, tung och lätt, stor 

och liten. När barn ska jämföra likheter och skillnader gällande exempelvis längd, 

vikt eller volym är det viktigt att de kan använda sig av jämförelseorden. Om ett barn 
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kan många jämförelseord blir det lättare för barnet att vara mer precist i sin 

beskrivning än ett barn som inte kan lika många ord och begrepp. Den enklaste 

formen av mätning är direkt jämförelse men ofta är det inte möjligt att mäta på detta 

sätt och då behöver vi istället ha tillgång till ett för ändamålet användbart 

mätredskap. Vi behöver använda en måttenhet av samma storlek eller måttenheter 

som har en gemensam referens (Lie Reikerås & Heiberg Solem, 2004).  

På förskolan finns nästan obegränsat med tillfällen att mäta på olika sätt och det är 

något som barn ofta ägnar sig åt. Barn använder det som finns till hands och det som 

verkar lämpligt för ändamålet. Exempelvis kan kroppsdelar eller pinnar användas för 

att mäta längd, och muggar eller koppar för att bestämma volym. Att föremål har 

olika tyngd upptäcker barn tidigt och så småningom erfar de även samband mellan 

vikt och volym vilket kan vara en utmaning. De får förståelse för att någonting som 

är litet faktiskt kan vara tyngre än någonting som är stort. Vad det än är som ska 

mätas handlar det först och främst om att hitta det rätta mätredskapet och den rätta 

måttenheten. Som förskollärare är det viktigt att ta tillvara på tillfällen där barn 

behöver mäta något och uppmuntra dem till att använda olika mätredskap (Lie 

Reikerås & Heiberg Solem, 2004). 

För att barn ska utveckla förståelse för mätning måste de få möjlighet att se, känna, 

undersöka och jämföra verkliga föremål och när de får utgå från sitt eget erfarande 

kan de lättare förstå matematikens användbarhet i vardagslivet. Barn måste få erfara 

att de kan mäta på många olika sätt genom att de till exempel får mäta konkreta saker 

som pinnar, kottar, pennor och även använda sin egen kropp. När barn får förståelse 

för mätning utvecklas också deras matematiska begrepp och färdigheter. (Wallby, 

2000).  
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3 SYFTE 

Syftet med undersökningen är att ta reda på förskollärares förhållningssätt till 

matematik utomhus på fyra förskolor med olika pedagogiska inriktningar, samt att 

undersöka hur förskollärarna beskriver att de arbetar med matematik utomhus och 

vilka matematiska områden de anser att barnen kommer i kontakt med utomhus.  

 

Frågeställningar 

1. Vilket förhållningssätt till matematik utomhus har förskollärare på förskolor 

med olika pedagogiska inriktningar? 

2. Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med matematik utomhus? 

3. Vilka matematiska områden anser förskollärarna att barnen kommer i kontakt 

med utomhus? 

 

Tidigare studier inom området visar bland annat att det inte är någon större skillnad i 

det pedagogiska förhållningssättet till matematik i förskolan mellan förskollärare i 

två Reggio Emilia inspirerade förskolor och förskollärare i två andra kommunala 

förskolor (Thomas & Bajrami, 2009). Detta gäller även en studie som jämför 

montessoriförskolor med Reggio Emilia inspirerade förskolor men här har dock 

forskarna kommit fram till att barnen ges större inflytande på de Reggio Emilia 

inspirerade förskolorna när det gäller utformningen av matematikprojekt (Borg & 

Jonskog, 2008). En annan studie visar att lärare uppfattar utomhusmiljön som positiv 

för lärande bland annat för den potential till rörelse, sinnlig och praktisk erfarenhet 

som finns utomhus och som de menar befrämjar och förstärker lärande. Särskilt 

sinnenas betydelse för lärande framhålls och att lärande inom matematik kan 

förstärkas genom kroppsrörelse (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 
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4 METOD 

I detta kapitel beskrivs metoden som använts för att få svar på syfte och 

frågeställningar samt hur undersökningen genomförts. 

4.1 Undersökningsmetod 

För att få svar på syftet och frågeställningarna har jag valt att använda mig av 

kvalitativa intervjuer. Patel och Davidsson (2003) beskriver att den som blir 

intervjuad vid en kvalitativ intervju får utrymme att prata fritt och både intervjuare 

och intervjuperson är medskapare i ett samtal. Stukát (2005) menar att det är 

vanligast att forskaren vid kvalitativa studier använder sig av öppna, kvalitativa 

intervjuer där den som intervjuas med egna ord får beskriva sin uppfattning av det 

som undersöks.  

Jag valde denna metod för att få en så bra inblick i förskollärarnas förhållningssätt 

som möjligt då de med egna ord får beskriva hur de tänker kring att arbeta med 

matematik utomhus på förskolan. Detta ger även goda förutsättningar för att jag på 

ett tillfredsställande sätt ska kunna få svar på frågeställningarna i syftet.  

Elfström med flera (2008) poängterar vikten av att vara medveten om att det sätt som 

frågorna ställs på också påverkar vilket svar som ges och att man med sina frågor 

kan styra åt vilket håll man vill gå. Patel och Davidsson (2003) förklarar att vid en 

kvalitativ intervju kan inte den som intervjuar avgöra vad som är de rätta svaren och 

i min undersökning har jag främst utgått från öppna frågor, vilket enligt Elfström 

med flera (2008) innebär det att det inte finns ett rätt svar utan ett större utrymme för 

den som svarar på frågan.  

Patel och Davidson (2003) menar att graden av strukturering vid öppna frågor utan 

fasta svarsalternativ är beroende av hur vi har formulerat frågan. Stukát (2005) 

beskriver att ostrukturerade intervjuer oftast utgår från ett antal huvudfrågor som är 

lika för alla men att sedan svaren följs upp på ett individualiserat sätt med passande 

följdfrågor, vilket är det tillvägagångssätt som jag har valt att använda mig av. Stukát 

(2005) belyser dock att det inte behöver vara så att frågorna antingen är helt 

ostrukturerade eller helt strukturerade utan att det kan vara en kombination av de två 

sätten.  

På grund av att intervjufrågornas formulering bestämdes i förväg och att de oftast 

ställdes i ordningsföljd, vilket är vanligast vid strukturerade intervjuer enligt Stukát 

(2005), så kan det sägas vara en kombination av ostrukturerad intervju och 

strukturerad intervju som jag har använt mig av. Patel och Davidsson (2003) skriver 

också att det är bra om den som intervjuar är väl förberedd och har nödvändiga 

förkunskaper om det område som ska studeras. Därför har jag innan intervjuerna 

genomförs dels läst litteratur som beskriver de olika pedagogiska inriktningarna som 

ingår i undersökningen, dels litteratur om utomhuspedagogik och matematik i 

förskolan.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det två sätt att registrera intervjusvaren och 

det är genom ljudinspelning och anteckningar. Stukát (2005) skriver att 

registreringen av intervjusvar vid ostrukturerade intervjuer oftast sker med hjälp av 

bandspelare och jag har använt mig av ljudinspelning i viss kombination med 

anteckningar för att få en så bra helhetsbild som möjligt. Jag valde att spela in 

intervjuerna då det kan vara svårt att hinna anteckna allt och dessutom så kunde jag 

vara mer närvarande och uppmärksam på förskollärarna när jag slapp koncentrera 
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mig på att anteckna samtidigt. Lantz (2007) skriver att det är vanskligt att enbart föra 

anteckningar under intervjun då man inte hinner skriva ner allt som sägs. Dessutom 

tolkar vi det som sägs utifrån våra personliga föreställningar och vår egen 

förförståelse menar Lantz (2007) och detta gör att man mer eller mindre medvetet 

selekterar materialet.  

4.2 Urval  

Undersökningen omfattar fyra olika förskollärare på fyra förskolor i två olika 

kommuner. Att det blev två olika kommuner beror på att jag ville ha med förskolor 

med olika pedagogiska inriktningar och då fick jag resa till en annan kommun för att 

detta skulle vara möjligt. De urvalskriterier jag utgått från är att de skulle vara 

utbildade förskollärare och det skulle vara en förskollärare från varje förskola. Tre av 

förskolorna har själva fått bestämma vilken förskollärare som skulle ställa upp på 

intervjun, då jag inte kände till någon av dem, medan en förskollärare blev särskilt 

tillfrågad om hon kunde tänka sig att ställa upp på intervjun. Att jag ansåg att denna 

förskollärare var lämplig att intervjua beror på att jag kände till förskolan och visste 

att förskolläraren arbetar Reggio Emilia inspirerat.  

Att jag valde att intervjua endast en förskollärare från varje förskola beror på 

praktiska skäl, jag gjorde den bedömningen att tiden inte skulle räcka till för att 

intervjua fler personer. Stukát (2005) skriver att en kvalitativ analys av 

djupintervjuer är tidskrävande och därför riskerar analysen att bli ytlig om man har 

alltför många intervjuer. Det gäller att försöka uppskatta hur mycket tid och arbete 

som kommer behövas och därefter bestämma uppsatsens omfattning, det vill säga 

hur många som ska intervjuas.  

4.3 Genomförande 

Jag valde att ta personlig kontakt med de olika förskolorna genom att ringa till tre av 

dem och fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. En av 

förskollärarna frågade jag när jag träffade henne personligen. Därefter skickade jag 

ytterligare information till två av dem via e-post medan de andra två fick mer 

information när jag kom till deras förskola. Datainsamlingen har skett genom att jag 

har intervjuat fyra olika förskollärare på fyra olika förskolor. En förskollärare har 

intervjuats på varje förskola och intervjuernas tidslängd har varierat från 20 till 40 

minuter.  

4.4 Databearbetning 

När alla intervjuer var avklarade har varje intervju enskilt sammanställts genom att 

jag har lyssnat på röstinspelningarna och skrivit ner vad som framkommit utifrån 

varje enskild fråga.  

Enligt Lantz (2007) börjar alltid en kvalitativ analys med att det som 

intervjupersonerna sagt beskrivs och hon menar att detta ibland kan räcka för att få 

svar på studiens syfte. Oftast krävs det dock att man går vidare med en djupare 

analys vilket jag har valt att göra. Lantz (2007) förklarar att analysen innebär att 

intervjuaren reflekterar kring det som har blivit beskrivet.  

Jag har gjort ett visst urval genom att inte ordagrant ta med allt som sagts under 

intervjuerna för att lättare kunna få med det som jag ansett vara mest relevant i 

relation till syfte och frågeställningar. Lantz (2007) menar att allt inte är föremål för 

analys och därför ska allt som inte är relevant för att besvara frågeställningarna 

sorteras bort.  
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Stukát (2005) skriver att analysen sker genom att man först lär känna materialet 

riktigt bra genom att läsa det många gånger och försöka finna likheter och skillnader 

i det som sagts i intervjuerna, så att det till sist ska kunna vara möjligt att 

kategorisera uppfattningar.  

4.5 Etiskt ställningstagande 

Då de förskollärare som intervjuats utsätts för en jämförande granskning gällande 

deras förhållningssätt och arbetssätt kan studien anses vara etiskt känslig. Därför 

ansåg jag att det var av stor betydelse att tydligt informera de medverkande 

förskollärarna om hur undersökningen skulle gå till.  

Innan studien påbörjades läste jag om forskningsetiska principer av Vetenskapsrådet 

(2002) och jag hade därför deras riktlinjer att utgå från. En av de fyra 

forskningsetiska principerna är informationskravet och förskollärarna fick innan 

intervjuerna påbörjades information om undersökningen, vilket syftet var och hur jag 

skulle gå tillväga. De blev upplysta om att deras deltagande var frivilligt och att de 

när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan.  

En annan av principerna är samtyckeskravet och för att följa denna princip blev 

förskollärarna tillfrågade om de accepterade att intervjuerna spelades in och de fick 

information om att inspelningarna kommer raderas så fort arbetet är klart. De blev 

även upplysta om att deras intervjusvar redovisas anonymt, att ingen person eller 

förskola kommer namnges i arbetet, att det inte kommer framgå i vilken stad eller 

kommun förskolan finns samt att uppgifterna endast kommer användas för 

forskningsändamål. På detta sätt tas även hänsyn till konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Vid kvalitativ forskning kan det låga antalet undersökningspersoner göra att 

reabiliteten blir osäker och att möjligheterna till generalisering är begränsade, men 

samtidigt handlar forskningsintresset vid kvalitativa studier inte om att få fram hur 

stor del av populationen som har en viss uppfattning om något. Målet är istället att 

finna ett antal kvalitativt åtskilda uppfattningar (Stukát, 2005), vilket också är målet 

med denna studie. 

För att försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig kan man till exempel vara 

två personer som intervjuar vid samma tillfälle eller använda sig av inspelningar i 

form av ljud och bild vilket gör det lättare att få med allt väsentligt och inte 

missförstå något (Patel & Davidson, 2003). Jag har här valt att använda mig av 

inspelningar i form av ljud för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt.  

Undersökningens tillförlitlighet beror även på intervjuarens förmåga att fånga 

respondentens perspektiv och mening samt på hur detta sedan kan förankras i teorin 

(Lantz, 2007).  



20 

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultat och analys baseras på studiens syfte och frågeställningarna om 

förskollärarnas förhållningssätt till matematik utomhus och hur de beskriver att de 

arbetar med matematik utomhus. I resultatet redovisas först intervjuerna med varje 

enskild förskollärare för sig och därefter analyseras de olika förhållningssätt som 

framkommer i intervjuerna med förskollärarna. I analysen jämförs likheter och 

skillnader i förskollärarnas förhållningssätt samt hur de beskriver att de arbetar, och 

det görs med teorianknytning. 

5.1 Förhållningssätt till att arbeta med matematik utomhus 

5.1.1 Förskollärare montessoriförskola 

Förskolläraren på montessoriförskolan berättade att hon läste en kurs i 

utomhuspedagogik under sin utbildning men annars har hon ingen speciell erfarenhet 

av utomhuspedagogik och hon förklarade att på förskolan där hon jobbar är det ingen 

uttalad specifik utomhuspedagogik. Hon menade att hon säkert skulle kunna använda 

sig mer av de kunskaper i utomhuspedagogik som hon fick under den kurs som hon 

läst i ämnet och hon är inte främmande för att i framtiden plocka fram dessa 

kunskaper och använda dem i arbetet med barnen om hon får möjlighet. 

Förskolläraren poängterade att utomhuspedagogik är positivt för barns lärande när 

det gäller matematik, även om de på montessoriförskolan där hon jobbar inte 

använder sig så mycket av det. Det positiva med utomhuspedagogik är enligt henne 

att barnen lär på ett helt annat sätt utomhus. Hon vidareutvecklade detta genom att 

säga att barnen till exempel lär med hela kroppen, med alla sinnen och inom 

montessoripedagogiken betonas vikten av att lära med alla sinnen.  

Hon tog även upp att det finns mycket naturmaterial man kan använda sig av både på 

gården och i skogen. De har ett eget material inom matematik inomhus men inget 

material som används utomhus, förklarade förskolläraren, utan då är det 

naturmaterial som gäller och hon tycker att det är bra att man kan kombinera material 

ute och inne.  

 

Det material som används inomhus är väldigt begränsat på det sättet att det finns ett rätt 

sätt att använda det på, materialet är ju självrättande så man kan ju liksom bara göra på 

ett sätt och använda det på ett sätt, så det blir ju väldigt annorlunda då när man är ute 

där det finns oändliga möjligheter med materialet.  

 

Förskolläraren berättade att montessoripedagogiken är ganska strukturerad inomhus 

men utomhus är det inte alls på samma sätt. Mycket av materialet inomhus är 

fokuserat på lärande och därför blir det mest fri lek utomhus där fokus inte så mycket 

ligger på lärandeaktiviteter. Montessoripedagogiken framhåller barnens egen 

drivkraft och förmåga att lära berättade förskolläraren och därför har barnen 

inflytande över matematikaktiviteter utomhus. Hon betonade vikten av att ta fasta på 

barnens intresse och att vara lyhörd för de barn som inte vill vara med vid planerade 

aktiviteter. Förskolläraren framhöll även att hon tycker att det är positivt att blanda 

och ta in lite från andra pedagogiska tankar och inte alltid hålla sig strikt till 

montessoripedagogiken.  
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När det gäller eventuella hinder för att arbeta med utomhusmatematik sa 

förskolläraren att det kan vara att hon inte alltid är medveten om den matematik som 

finns runtomkring och därför inte synliggör matematiken som barnen kommer i 

kontakt med. Det kan även vara att förskolläraren inte upplever att hon har tid att ta 

sig tid med ett eller flera barn fast hon ser att det finns möjligheter till att synliggöra 

matematik i det som de gör. Det är många barn att hålla kolla på och det kan hända 

mycket med barnen på en förskola menade hon. Men i det stora hela finns det 

mycket större möjligheter än begränsningar och hinder ansåg förskolläraren. 

5.1.2 Förskollärare waldorfförskola 

När det gäller erfarenhet av utomhuspedagogik har denna förskollärare ingen 

utbildning inom området men hon ansåg ändå att hon har erfarenhet av det genom 

sitt arbete. De använder sig ofta av utomhuspedagogik på waldorfförskolan där hon 

jobbar och hon berättade att de är väldigt mycket ute i naturen, mer än överlag om 

man jämför med kommunala förskolor, gissade hon. De är ute både en stund på 

förmiddagarna och så länge som det går på eftermiddagarna, även under vintertid.  

Denna förskollärare tyckte att det är väldigt positivt med matematik utomhus. Hon 

poängterade särskilt att det är bra med utomhusmiljön för att ytorna är större än 

inomhus och att barnen kan lära och uppleva med hela kroppen på ett annat sätt än 

inomhus, och detta gäller även inom matematiken framhöll hon.  

 

Ytorna är större så barnen kan röra på sig mer obehindrat, så fördelarna ute är att man 

kan få andra upplevelser med hela kroppen som man kanske inte får inne, där det 

kanske blir mer detaljstyrt och matematiken kommer mer i lugnare former. Ute kan man 

däremot uppleva med hela kroppen och med alla sinnen.  

 

Waldorfpedagogiken poängterar att utevistelse är viktigt för barnen samt att de får 

erfarenheter av naturelementen och uppleva med alla sinnen berättade förskolläraren. 

Barnen får känna, smaka, lukta, se och höra och genom sina sinnen tar barnen lättare 

in matematikkunskaper menade hon.  

Förskolläraren ansåg att det är av stor betydelse att utgå från barnens intresse och 

idéer vid matematik utomhus och utveckla det intresset vidare. Därför har de inga 

lärarstyrda aktiviteter. Förskolläraren poängterade att barnen även lär av varandra 

och att det i barnens lekar finns mycket matematik som de upptäcker tillsammans. I 

lekar med regler som att man ska räkna eller gå ett visst antal steg så hjälper och 

korrigerar barnen ofta varandra menade hon. Eller exempelvis när de ska plocka små 

eller stora föremål, ibland av ett visst antal. 

Hon ansåg att det egentligen inte finns några hinder när det gäller matematik 

utomhus utan att om förskolläraren är kreativ så går det att få till det mesta. Hon 

menade att om det finns några hinder så beror det till största delen på pedagogens 

inställning och förhållningssätt. Hon poängterade att man kan behöva komma bort 

från tänket att matematik handlar om färdiga siffror, alltså siffran som symbol, och 

att matematik är någonting som barnen ska ägna sig åt inomhus och i speciella 

böcker. Förskolläraren menade att det är viktigt att pedagoger förstår att matematik 

finns överallt i vardagen och hon poängterade att det gäller att ta vara på det som 

redan finns.  
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5.1.3 Reggio Emilia inspirerad förskollärare 

Denna förskollärare berättade att när hon gick sin lärarutbildning så läste hon 

naturvetenskap för barn och en delkurs i inriktningen hette tillämpad naturvetenskap 

där det ingick utomhuspedagogik. Hon har även läst biologi där det också var lite 

inslag av utomhuspedagogik. Under utbildningen läste hon ”Det lärande barnet – 

dialog med Reggio Emilia” som sin specialisering och där var det en delkurs som 

hette ”miljön som pedagog” där det också ingick utomhuspedagogik. Hon har även 

erfarenhet genom att de jobbat en del med utomhuspedagogik på hennes förskola. 

Förskolläraren hade en väldigt positiv inställning till utomhuspedagogik 

överhuvudtaget och så även när det gäller utomhusmatematik och hon ansåg att det 

är väldigt lätt att anknyta till matematik utomhus. Hon tyckte att det är en fantastisk 

möjlighet att kunna vara utomhus och det som gör det väldigt meningsfullt att vara 

utomhus är att det finns en så oändlig mångfald av material och miljöer samt att 

utomhusmiljöerna är tilltalande för alla sinnen, menade hon. Hon berättade om något 

som hon läste av en forskare som hette Rachel Sebba under sin utbildning, att de 

minnen från barndomen som lever starkast kvar är de minnen man har som utspelar 

sig utomhus.  

 

Det är fascinerande och det kan ju vara alla sinnesintryck man får utomhus som 

förstärker minnet, då utomhusmiljön är så starkt tilltalande till alla sinnen. Det kan 

blåsa, regna, snöa, vara starkt solsken och det kan hända så mycket, det är en så variabel 

miljö att vara i. Det är spännande att vara utomhus och det kan ju bidra till en 

nyfikenhet som gör att barnen kommer i läge för lärande. Det blir starka upplevelser 

utomhus och det är spännande för det kan hända saker som man inte har räknat med. 

 

Matematik finns överallt omkring oss och det dyker hela tiden upp möjligheter att 

anknyta till matte betonade förskolläraren och hon ansåg att det egentligen inte finns 

några hinder för utomhusmatematik. Någonting mer som är positivt med att arbeta 

med matematik utomhus är att utomhusmiljön är relativt obegränsad, det är större 

avstånd utomhus än vad det är inne och det ger större rörelsefrihet, framhöll hon. 

Förskolläraren lyfte speciellt den egna kroppen som ett material som man kan 

använda mycket utomhus, när barnen till exempel övar olika sätt att gå eller olika 

riktningar och framför allt när barnen leker lekar tillsammans. Förskolläraren 

poängterade att lärandet ska vara på lek och att allt ska utgå från barnens intressen 

och idéer vid matematikaktiviteter utomhus. 

 

Reggio Emilia är lyssnandets pedagogik, att man lyssnar på barnen väldigt mycket, att 

man är medforskare med barnen och att man upptäcker tillsammans och man tar vara på 

varandras olikheter.  

 

5.1.4 Förskollärare traditionell förskola 

Förskolläraren berättade att hon har gått två kurser inom utomhuspedagogik under 

sin utbildning. Den ena kursen läste hon i Vimmerby där de var väldigt mycket på 

Astrid Lindgrens värld och språk och matematik var det som det var mest fokus på i 

den kursen. Hon gick sedan en kurs till i utomhuspedagogik, på 15 poäng, och då var 

det mycket matlagning, vara ute och se naturen, och räkna och upptäcka former och 

storlekar och de fick även leka mycket lekar. 
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Förskolläraren hade en positiv inställning till utomhuspedagogik och hon ansåg att 

det är mycket meningsfullt att använda utomhusmiljön till olika lärandeaktiviteter, 

även när det gäller matematik. Hon tycker om att vara utomhus och speciellt att gå 

till skogen med barnen där det finns så mycket att uppleva och göra och inte minst på 

grund av att barnen älskar det och det har en positiv inverkan på koncentrationen. 

Förskolläraren lyfte särskilt möjligheterna med allt material som finns i skogen och 

alla matematiska områden som kan beröras med detta. Hon nämnde att det finns 

pinnar, stenar, gräs och löv, bark, blommor, fåglar, småkryp och framhöll att man 

egentligen kan använda allt till matematik. Förskolläraren menade att det är viktigt 

att synliggöra den matematik som barnen visar intresse för, även om hon arbetar 

mycket med lärarstyrda matematikaktiviteter.  

Förskolläraren menade att det finns en risk att bli hemmablind som förskollärare, så 

att man inte alltid ser vilka möjligheter det faktiskt finns. Som ett exempel tog hon 

förskolegården som i huvudsak används till fri lek och inte till några planerade 

aktiviteter. Hon ansåg däremot att det finns matematik att upptäcka på gården. Hon 

tog även upp att man oftast bara har sin egen barngrupp i skogen och på 

förskolegården är barnen från olika avdelningar tillsammans och leker, vilket gör det 

svårare med planerade aktiviteter. Men hon ansåg också att detta med matematik på 

gården, eller i samhället där de inte heller haft någon matematikaktivitet, är 

någonting som det finns möjligheter att utveckla och hon menade att det egentligen 

inte finns några hinder eller nackdelar med att ha matematikaktiviteter utomhus utan 

bara möjligheter.  

5.2 Hur förskollärarna beskriver att de arbetar med matematik 

utomhus 

5.2.1 Förskollärare montessoriförskola 

Förskolläraren på montessoriförskolan berättade att de under hösten är i skogen en 

gång i veckan men när det är lite kallare är de i gymnastiksalen och har gymnastik 

istället. Varje onsdag är båda avdelningarna ute och då har de någon planerad 

aktivitet tillsammans. Just nu handlar det om naturvetenskap så de har för närvarande 

inte några planerade matematikaktiviteter utomhus. Förskolläraren menade att 

utomhusaktiviteterna beror på årstid och väder och att de nu på vintern bara är 

utomhus på gården på onsdagar. Men hon berättade att under vår och höst brukar de 

gå till skogen en gång i veckan och då har det ibland hänt att det blivit 

matematikaktiviteter där. Hon berättade att de brukar gå till en plats där det finns en 

stor sten och där har det ibland blivit problemlösningsaktiviteter som till exempel att 

barnen har fått klura ut hur man ska stå och göra för att alla eller så många som 

möjligt ska få plats på stenen.  

De gånger som de uppmärksammar matematik utomhus på förskolan kan det vara 

både lärarstyrda aktiviteter och barnstyrda, och de barn som inte vill vara med 

behöver inte heller vara det menade förskolläraren.  

 

Efter introduktionen av en planerad aktivitet kanske man kan hitta någonting som kan 

intressera de barn som inte vill vara med, det är ju det lite den här pedagogiken bygger 

på, att alla inte gör samma saker och speciellt på arbetspassen inne på förmiddagen som 

är ungefär två timmar, då gör alla vad de själva är intresserade av. 
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Hon framhöll att man kan göra väldigt mycket med bara naturens material och att det 

är många matematiska områden som kan beröras om man tänker efter. Hon tog upp 

att man kan göra alltifrån att träna antal till att kategorisera och klassificera 

naturmaterial samt mäta och jämföra pinnar. Vi pratade även om dokumentation och 

förskolläraren förklarade att de inte har någon medveten dokumentation när det 

gäller just matematik ute. Hon ansåg dock att om de mer aktivt skulle arbeta med 

matematik utomhus så kan hon se att pedagogisk dokumentation skulle kunna vara 

ett bra redskap för att reflektera över vilken matematik som barnen fått grepp om, 

vad om skulle kunna vidareutvecklas och tas fasta på. 

5.2.2 Förskollärare waldorfförskola 

Förskolläraren förklarade att hon mest arbetar för att skapa intresse och stimulera till 

nyfikenhet och hon jobbar inte så aktivt med matematik och lärande på ett 

strukturerat sätt utan lämnar det åt skolan sen. Hon betonade däremot att hon är med 

och lägger grunden och även om hon inte delar in lärandet i pass synliggör hon 

mycket matematik ute med barnen och tar vara på de tillfällen som ges till detta.  

Förskolläraren utgår framförallt ifrån barnens aktiviteter och initiativ och om det 

kommer frågor eller hon märker att barnen är intresserade av någonting speciellt så 

försöker hon ta fasta på detta. Oftast börjar det med en fråga eller en fundering från 

barnens sida menade hon och då kan hon som vuxen utveckla det och gå vidare så att 

det till exempel blir en problemlösning av det hela. Ofta går det hand i hand med 

teknik och förskolläraren berättade om när ett barn tappade ner någonting under en 

stor förvaringsbox för ved.  

 

Den stora frågan var då, hur ska vi göra för att få upp den? Då blir det ett experiment 

och där kan man som pedagog aktivt få in tekniska och matematiska begrepp. Barnen 

får pröva på och kanske komma fram till att de behöver en längre pinne, ett band eller 

en magnet för att få fram saken. Så ofta är det någonting som dyker upp under 

verksamhetens gång som vi tar fasta på och utvecklar. Vi har inga planerade 

matematikpass på det sättet utan vi försöker utnyttja det som redan finns och kommer 

från barnen själva.  

 

Hon berättade även att deras gård är väldigt kuperad och skogslik och inte asfalterad 

eller plan någonstans men de försöker ändå gå till skogen ibland där det trots allt blir 

en annan miljö. Där brukar de försöka ta hem lite material så som kottar, blommor, 

pinnar eller mossa.  

 

Här kan barnen få en förståelse för mängd. De får fundera ut hur mycket som behövs 

eller förhålla sig till att de bara får ta en viss mängd av någonting. Om barnen till 

exempel ska plocka fem blommor var kan det vara ett sätt för dem att få ett hum om hur 

mycket det egentligen är, rent konkret.  

 

Hon menade att matematiken ofta kommer in i de vardagliga aktiviteterna på 

förskolan som när de till exempel äter mellanmål utomhus.  

 

De äldre barnen kan få hjälpa till och räkna hur många barn de är och hur många koppar 

eller hur många äppelbitar som behövs så att alla får och om det finns sittunderlägg till 

alla. Det går in matematik överallt egentligen om man är medveten. Här kan vi som 

pedagoger även se lite hur långt var och en har kommit i sin matematiska förståelse.  
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Även på vintern kan man ägna sig åt roliga matematikaktiviteter med barnen ansåg 

förskolläraren. Hon berättade att de gjort roliga saker med snö, som att samla snö 

som smält för att väga den och jämföra mot ett mjölkpaket, vilket gjorde att barnen 

fick en konkret upplevelse av vikt. De har också möjligheter till att snickra och 

bygga utomhus då de har en snickarbänk ute. När det är sådana projekt på gång 

kommer man ännu mer in på matematik, vinklar och mätning menade hon.  

En annan sak som förskolläraren framhöll är att de håller efter sin gård väldigt 

mycket själva och barnen tycker om att hjälpa till och till exempel kratta löv. Där 

kommer volym in, hur mycket löv de har fått ihop och om det får plats i komposten. 

Då de matematikaktiviteter de ägnar sig åt utomhus oftast kommer spontant och 

snabbt inpå och då de inte betonar lärande utan den fria leken på förskolan, så 

dokumenteras inte detta specifikt förklarade hon. 

5.2.3 Reggio Emilia inspirerad förskollärare 

Förskolläraren berättade att de arbetar väldigt mycket utifrån tema och barnen har 

oftast väldigt stort inflytande i hur temat utvecklas. 

 

Som förskollärare har jag ögon och öron öppna för vad barnen intresserar sig för. Vad 

händer i deras värld när vi är utomhus? Vad händer mellan barnen? Om jag kan 

upptäcka något som barnen är intresserade av i sin lek och som går att spinna vidare på 

och utveckla till ett helt tema, då gör vi det i arbetslaget. 

 

Upprinnelsen till ett tema är därför ofta spontant förklarade förskolläraren men när 

de sen väl bestämt tema så lägger de in planerade aktiviteter. Som ett exempel på hur 

det kan gå till då ett tema bestäms utifrån barnens intressen berättade förskolläraren 

att de i höst har haft ett affärstema där allt började med att barnen lekte affär. Hon 

och de andra i hennes arbetslag tyckte att det verkade spännande så de bestämde på 

sin studiedag att de skulle iordningställa en miljö för att ha affär och utveckla ett 

tema utifrån detta. 

De filmade barnen med videofilm och transkriberade det de sa och kollade om de 

kunde se något mönster, något som de kunde bygga vidare på. Detta gjorde de vid ett 

flertal tillfällen berättade förskolläraren och varje gång upptäckte de saker som de 

kunde bygga vidare på. De satte sig även ner tillsammans i arbetslaget och kollade 

vad de kunde få in för matematik i affärstemat. 

 

Exempelvis så tog barnen bara en hög med stenar och gav till kassören eller expediten 

som betalning från början. Sedan blev det kapsyler som fick föreställa pengar istället 

och vi förklarade att man måste vara noggrann när man har en affär och att barnen 

skulle ge exakt vad det kostade.  Barnen skrev då prislappar och vi kom överens om att 

det inte skulle vara för höga belopp om de skulle kunna räkna och ge exakt så många 

stenar eller kapsyler som det kostade. Så priset på det mesta var kanske 6, 7, 8 kronor. 

Sen kostade en del saker mycket pengar också. 

 

Pedagogisk dokumentation är någonting som är centralt inom Reggio Emilia och 

förskolläraren sade att de dokumenterar de teman som de gör med barnen, som till 

exempel affärstemat. De senaste åren har de arbetat med fotodokumentation och 

barnen har fått berätta vad som händer på bilderna. Den stund då pedagogen sitter 
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med barnen och tittar på bilderna så blir det en stund av reflektion för barnet och 

barnet påminns om den matematik de haft i skogen exempelvis. Förskolläraren 

menade att det förstärker lärandet hos barnet när det påminns om det den gjort. 

Barnen är en väldigt viktig del i det här och när barnen ser dokumentationen så kan 

de komma med nya förslag på vad som kan göras, vad förskolläraren kan bygga 

vidare på. Även förskolläraren kommer på saker som hon kan bidra med så det blir 

ett samspel mellan henne och barnet menade hon. 

Förskolläraren betonade att man kan arbeta med alla matematiska områden utomhus.  

 

Man kan arbeta med allt tror jag, som uppräkning, alltså räkna antal, man kan räkna 

bakåt och framåt. Man kan träna ordningstal, första, andra, sista. Mätning kan man 

arbeta med genom att till exempel plocka olika pinnar och mäta/jämföra olika längder, 

vilken som är längst, vilken som är kortast. Om man ser en grov ek kan man kolla om 

man når runt den eken med alla barnen, vilket jag har gjort. Vikt, man kan känna hur 

tungt någonting är, om det är en tung sten eller en lätt sten. Man kan utöva 

lägesbestämning och träna på hur saker och ting förhåller sig till varandra, om det är 

över eller under.  

 

Lägesbestämning tränas mycket i lekar framhöll hon, till exempel när barnen leker 

en lek och någon sitter i mitten och de andra är i en ring. Utomhusmiljön är också 

väldigt passande för att upptäcka former och mönster ansåg förskolläraren. Hon 

berättade att det gjorde de bland annat då de var ute och tittade på brunnslock i 

samhället och upptäckte att det fanns både runda brunnslock och fyrkantiga. 

Förskolläraren menade också att det på förskolegården finns mycket material man 

kan använda för att upptäcka matematik.  

 

Vi använder mycket bygglek utomhus och där finns det mycket matte, hur högt man kan 

bygga och så vidare, hur många brädor finns det? Sandlådan, plattor och asfalt är annat 

material som är användbart för matematik. Plattor, barnen hoppar varannan platta och 

det är ju matte det med. Man kan även använda bollar och ringar ute, man kan göra 

mönster med ringar på marken, göra tåg med ringarna, ringar emellan sig, vartannat 

barn. Man kan räkna hur många barn och hur många ringar det är i tåget, vem går först 

och vem går sist och sen kan man byta håll och träna riktning och då blir den som var 

sist först och man kan även träna ordningstal.  

 

5.2.4 Förskollärare traditionell förskola 

Förskolläraren förklarade att de arbetar på ett sådant sätt att de planerar aktiviteterna 

så att det finns en planerad grund att gå efter och detta gäller även 

matematikaktiviteter. Däremot kompletterar barnen ofta med sina egna tankar, 

funderingar och idéer som de kan ta fasta på, så det blir ju oftast lite större eller lite 

annorlunda än vad de hade tänkt från början menade hon.  

 

Det är viktigt att vara lyhörd för barnen så att man kan ta fasta på det de intresserar sig 

för och synliggöra den matematik som de undersöker. Om jag till exempel har tänkt att 

vi ska sortera men barnen börjar jämföra längden på pinnar får jag ju kanske då lämna 

lite det jag hade tänkt och kanske gå tillbaka till det lite senare. 
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Hon berättade också att barnen, som är i fyraårsåldern, är intresserade av och älskar 

samlingar och aktiviteter som pedagogerna planerar så det är bara de vuxnas kunskap 

och kreativitet som sätter gränser ansåg hon. De använder mest skogen till 

matematikaktiviteter och de har inte haft några planerade matematikaktiviteter på 

gården. Hon ansåg att det finns stora möjligheter att till exempel väga, mäta, sortera 

och klassificera ute i naturen. Förskolläraren berättade att de haft mycket aktiviteter 

där barnen har fått plocka och sortera och att de tänker mycket matematik när de är 

ute i skogen. När det gäller material vill hon helst använda det som finns i skogen 

men hon berättar att de ibland tar med sig saker så att det blir lite annorlunda. Till 

exempel har de tagit med ett lakan med siffror på ut i skogen och jobbat med.  

Hon berättade att de har adventskalender då de öppnar ett paket med uppdrag varje 

dag och senast var uppdraget att de skulle gå ut och plocka stenar för att göra tomtar 

av. De tog då en promenad till ett ställe där det fanns mycket stenar. Det var sexton 

barn i gruppen så de var tvungna att ha minst sexton stenar så barnen satte igång och 

samla stenar som de sedan lade i högar. Förskolläraren berättade att de då frågade 

barnen om de trodde att det var färre än sexton eller fler än sexton och att barnen 

gissade att det var fler än sexton.  

 

För att ta reda på hur många stenar det var lade vi dem i en lång rad för att räkna dem 

och vi kom fram till att det var 42 stenar. Sedan blev det lite problemlösning genom att 

det var för många stenar för att bära alla i samma påse så barnen fick fundera ut hur de 

skulle göra för att dela stenarna rättvist så att alla fick bära ungefär lika mycket i sin 

påse och i min ryggsäck. Barnen fick pröva att dela upp i påsar och känna om det 

kändes ungefär lika tungt i alla. Det var lite tyngre i min ryggsäck kom barnen fram till.  

 

Hon berättade att de har jobbat med vikt inomhus förut och att de då använde en 

galge som mattevåg. Detta gjorde att barnen nu vid denna aktivitet hade lite 

förkunskaper och de visste att om någonting vägde mer så blev det tyngst så det blev 

en återkoppling till det de arbetat med inne tidigare. 

Hon kom in på dokumentation och förklarade att de oftast har kameran med sig och 

tar kort på det barnen gör, som detta med lakanet med siffror på och aktiviteten med 

stenarna i skogen. De dokumenterar detta och sätter upp bilder på väggarna och 

tillsammans i arbetslaget reflekterar de över bilderna. Om de ser att något barn har 

lärt sig något så följer de ibland upp detta och bygger vidare på det. Hon ansåg att de 

egentligen skulle behöva mer tid till att reflektera över dokumentationerna för att 

lättare kunna återkoppla och vidareutveckla aktiviteter.   

5.3 Analys 

5.3.1 Förhållningssätt till att arbeta med matematik utomhus 

Betydelsen av att lära med alla sinnen 

Gemensamt för de fyra förskollärarna är att de alla var positivt inställda till att 

använda utomhusmiljön till att synliggöra matematiken för barnen men de betonade 

dock lite olika aspekter. Alla förskollärare utom förskolläraren i den traditionella 

förskolan framhöll särskilt betydelsen av att barnen lär med alla sinnen utomhus. 

Förskolläraren på montessoriförskolan menade att barnen lär på ett helt annat sätt 

utomhus då de lär med hela kroppen och med alla sinnen och hon förklarade även att 

man inom montessoripedagogiken särskilt lägger vikt vid att lära med sina sinnen. 
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Förskolläraren på waldorfförskolan betonade att barnen utomhus får uppleva med 

hela kroppen och med alla sinnen, de får lukta, smaka, känna, se och höra och hon 

ansåg att barnen lär sig bättre och tar in matematiken lättare genom sina sinnen. 

Waldorfpedagogiken är en upplevelsebaserad pedagogik enligt Liebendörfer (2013) 

och betonar därför vikten av utevistelse, att barnen får uppleva med alla sina sinnen 

och undersöka och själv pröva på. Detta är i linje med John Deweys (1859-1952) 

uppfattning att kunskap kommer av handling, alltså att barn lär genom att göra, 

uppleva och erfara. (Brügge & Szczepanski, 2007). När det gäller barns matematiska 

begreppsbildning så byggs den upp när barnen utforskar och observerar omvärlden 

med alla sina sinnen enligt Emanuelsson (2006). Brodin (2011) och Ekvall (2012) 

menar även de att lärande främjas när barnen får utforska och uppleva med alla sina 

sinnen.  

Ekvall (2012) belyser dessutom att den oförutsägbarhet, variation och de 

överraskningar som naturen bjuder på kan väcka barns nyfikenhet och lust att lära. 

Det är någonting som även den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren berörde. 

Hon framhöll att det i utomhusmiljöer finns en föränderlighet som inte finns 

inomhus, det är en variabel miljö där det är spännande för att det kan hända saker 

som man inte har räknat med. Hon trodde att detta gör att barnen upplever att det är 

spännande utomhus sade hon, och att det kan bidra till en nyfikenhet som gör att 

barnen kommer i läge för lärande. Den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren 

ansåg även hon att utomhusmiljöernas sinnlighet är en stor tillgång när det gäller 

barns lärande och hon menade att utomhusmiljön är starkt tilltalande till alla sinnen 

och att alla sinnesintryck barnen får kan förstärka minnet. 

Utomhusmiljöns betydelse för barns koncentrationsförmåga 

Även om förskolläraren i den traditionella förskolan inte berörde just vikten av att 

lära med sina sinnen ansåg hon att det är mycket betydelsefullt att använda 

utomhusmiljön till matematikaktiviteter och hon betonade speciellt skogens 

betydelse. Hon menade att barnen älskar att gå dit och att det finns så mycket att 

uppleva och göra där och hon ansåg att skogen har en positiv inverkan på barnens 

koncentrationsförmåga. Naturens betydelse för barns koncentrationsförmåga är 

någonting som även Brügge och Szczepanski (2007) samt Axelsson (2003) 

framhåller och Axelsson (2007) menar att naturkontakt kan främja 

koncentrationsförmågan hos alla barn, med eller utan koncentrationssvårigheter. 

Att lära med hela kroppen 

Att ytorna är större utomhus så att barnen får större rörelsefrihet och kan röra sig mer 

obehindrat är något som både den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren och 

förskolläraren på waldorfförskolan tog upp som något positivt med utomhusmiljön. 

Förskolläraren på waldorfförskolan menade att barnen ute kan få andra upplevelser 

med kroppen än vad de får inne där matematikinlärningen sker på ett lugnare sätt.  

Lie Reikerås och Heiberg Solem (2004) framhåller att utvecklingen av 

rumsuppfattningen främjas utomhus då barnen kan använda sin kropp på många 

olika sätt. Björklund (2008) framhåller att barn ofta använder sin kropp som 

matematiskt redskap, som till exempel när de ska uppskatta storlek eller höjd, och att 

den egna kroppen ger en bättre uppfattning än om de använder ett måttband 

exempelvis. Axelsson (2003) belyser att barn lär sig på olika sätt och utomhus finns 

det större möjligheter att erbjuda olika sätt att lära på än inomhus. Hon tar också upp 

att motorik och lärande hör samman och att utomhusmiljön ger barnen många 

tillfällen till att öva sina motoriska färdigheter. Även Bröderman Smeds och Skjöld 
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Wennerström (2009) menar att barn måste få röra sig fritt och få utlopp för sitt 

rörelsebehov.  

Att använda naturmaterial till matematikaktiviteter 

Något som tre av förskollärarna berörde när de berättade vad de ansåg vara positivt 

med utomhusmiljön är den stora variationen av naturmaterial som kan användas till 

matematikaktivteter. Förskolläraren på montessoriförskolan menade att det finns 

både på gården och i skogen och hon tyckte att det är bra att det finns möjligheter till 

att kombinera material ute och inne. Materialet inomhus är mer begränsat och det är 

tänkt att användas på ett visst sätt medan det finns större möjligheter till variation 

med naturmaterial, förklarade hon. Mångfalden av naturmaterial är en av 

anledningarna till att den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren ansåg att det är 

meningsfullt att vara utomhus och förskolläraren på den traditionella förskolan 

menade att man kan använda allt naturmaterial till matematik. Lie Reikerås och 

Heiberg Solem (2004) lyfter de möjligheter som finns för barnen att upptäcka former 

i naturen och sortera och klassificera olika naturmaterial.  

Barns inflytande 

Samtliga förskollärare framhöll vikten av att låta barnen ha inflytande över 

matematikaktiviteter och utgå från barnens intresse och idéer. Dock hade de lite olika 

förhållningssätt till på vilket sätt barnen ska få inflytande. Förskolläraren på 

montessoriförskolan utgår både från barnens intresse och planerade aktiviteter vid 

matematik utomhus och förskolläraren på waldorfförskolan utgår endast från barnens 

idéer och har inga lärarstyrda aktiviteter. Montessoripedagogiken framhåller barnens 

egen drivkraft och vilja att lära och menar att det är viktigt att barnen själva får välja 

aktivitet och ägna sig åt den i sin egen takt (Bröderman Smeds & Skjöld 

Wennerström, 2009). Den fria leken betonas starkt inom waldorfpedagogiken och 

alltför stort fokus på lärande och reflekterande riskerar att ta fokus från leken som är 

mycket viktig för barnen (Liebendörfer, 2013).  

Den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren menade att alla matematikaktiviteter 

ska vara på lek och utgå från barnens intresse och idéer. Hon framhöll att 

förskollärare inom Reggio Emiliapedagogiken lyssnar mycket på barnen och ser sig 

själva som medforskare med barnen. Reggio Emilia filosofin framhåller att barn är 

kompetenta med en förmåga att själva bidra med kunskap och pedagogens uppgift är 

bland annat att ta fasta på barns idéer och tankar och utveckla dessa vidare (Martin 

Korpi, 2010). Förskolläraren på den traditionella förskolan arbetar mest med 

planerade matematikaktiviteter men betonade samtidigt att det är viktigt att ta fasta 

på den matematik barnen visar intresse för. Doverborg (2006) belyser att 

förskollärare behöver vara lyhörda och ha förmåga att fånga det barnen är 

intresserade av för att det ska vara möjligt att utgå från barnens perspektiv, dessutom 

spelar förskollärarens kunskaper om matematik en avgörande roll för hur barnens 

matematikmöten tas tillvara.  

Att lära tillsammans 

Förskolläraren på waldorfförskolan och den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren 

lyfte aspekten att barn lär tillsammans med andra barn och vuxna. Förskolläraren på 

waldorfförskolan menade att barnen upptäcker mycket matematik tillsammans i sina 

lekar och detta är i linje med det Liebendörfer (2013) skriver, att 

Waldorfpedagogiken lyfter lekens betydelse och framhåller att barn utvecklas och lär 

tillsammans i leken. Den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren var även hon av 
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den uppfattningen att barn lär matematik tillsammans med varandra när de leker. 

Hon menade även att man som förskollärare är medforskare och upptäcker 

tillsammans med barnen. Detta stöds av Martin Korpi (2010) som belyser att barn 

och vuxna söker kunskap tillsammans med varandra. Lev Vygotsky framhåller att 

lärande sker tillsammans med andra som har kommit längre än en själv, skriver 

Szczepanski och Dahlgren (2011), och inom det sociokulturella perspektivet betonas 

det att lärande sker i samverkan med andra människor och att samspelet med 

omgivningen har stor betydelse för barnets utveckling (Hundeide, 2006). 

Hinder för matematik utomhus 

Alla fyra förskollärare hade förhållningssättet att det finns mycket större möjligheter 

till matematikaktiviteter utomhus än det finns hinder och begränsningar. Tre av de 

fyra förskollärarna poängterade att ifall det finns hinder för att ägna sig åt matematik 

utomhus så beror det i så fall på förskollärarens förhållningssätt och tankar och 

kunskap om matematik. Förskolläraren på montessoriförskolan menade att ett hinder 

för att synliggöra matematik för barnen är att förskolläraren inte är medveten om den 

matematik som finns runtomkring barnen på förskolan. Ett annat hinder som 

förskolläraren lyfte är att tidsbrist kan hindra förskollärare från att ta fasta på den 

matematik som barnen kommer i kontakt med. Förskolläraren på waldorfförskolan 

belyste att förskollärarens förhållningssätt till matematik kan utgöra ett hinder om 

förskolläraren har det förhållningssättet att matematik är någonting man ägnar sig åt 

inomhus i speciella böcker. Förskolläraren på den traditionella förskolan menade att 

det egentligen inte finns några hinder för att ha matematikaktiviteter utomhus, men 

om så är fallet ansåg även hon att det beror på förskolläraren. Hon framhöll att det 

finns en risk att bli hemmablind som förskollärare och med detta menade hon att man 

som förskollärare inte alltid ser vilka möjligheter till matematik det finns på 

förskolan.  Szczepanski och Dahlgren (2011) berör detta med hinder för 

utomhuspedagogik och de poängterar att orsaker till att pedagoger inte ägnar sig åt 

utomhuspedagogik bland annat kan vara pedagogernas förhållningssätt samt 

begränsningar gällande tid och resurser. Emanuelsson (2006) betonar att det behövs 

medvetna förskollärare som kan synliggöra matematik för barnen och även hon 

framhåller att lärarens förhållningssätt till matematik och kunskap om matematik är 

avgörande för barns matematikupplevelser.  

5.3.2 Hur förskollärarna beskriver att de arbetar med matematik 

utomhus 

Platser för matematikaktiviteter 

När det gäller platser för att upptäcka matematik så berättade både förskolläraren på 

montessoriförskolan och förskolläraren på den traditionella förskolan att det är 

skogen som används till matematikaktiviteter. På montessoriförskolan är de sällan i 

skogen men när det händer tar de ibland fasta på matematik som finns att upptäcka 

där. Det är mest fri lek utomhus och det förklarade förskolläraren med att 

montessoripedagogiken lägger mycket fokus på lärande inomhus. Förskolläraren på 

den traditionella förskolan menade att skogen är en mycket passande plats för 

matematikaktiviteter och hon går ofta dit med barnen. Förskolläraren på 

waldorfförskolan berättade att de använder sig både av förskolegården och skogen de 

gånger de uppmärksammar matematik utomhus och den Reggio Emilia inspirerade 

förskolläraren framhöll särskilt förskolegården som en plats där de upptäcker mycket 

matematik och hon nämnde även samhället. Brügge och Szczepanski (2007) betonar 
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betydelsen av varierande lärandemiljöer som till exempel förskolegården, skogen och 

stadslandskapet.  

Barnstyrda och lärarstyrda matematikaktiviteter 

Förskolläraren på montessoriförskolan berättade att matematikaktiviteterna utomhus 

kan vara lärarstyrda vissa gånger och barnstyrda andra gånger och hon poängterade 

att de barn som inte vill vara med inte heller behöver det. Förskolläraren på 

waldorfförskolan utgår framförallt från barnens intressen och initiativ och har inga 

lärarstyrda aktiviteter utomhus, även om hon tar fasta på barnens idéer och utvecklar 

dem vidare och på så vis synliggör matematik utomhus, menade hon. Den Reggio 

Emilia inspirerade förskolläraren arbetar mycket utifrån teman utomhus och hon 

menade att barnen har stort inflytande i hur temat utvecklas. Liksom förskolläraren 

på waldorfförskolan är hon lyhörd för vad barnen intresserar sig för när de är 

utomhus och tar fasta på detta och utvecklar det till ett tema. Även om temat utgår 

från barnens intressen och idéer så lägger förskolläraren därefter även in planerade 

aktiviteter. Inom Reggio Emilia filosofin arbetar förskollärare på ett sådant sätt att de 

låter barnen själva bidra med kunskap, de lyssnar på barnen, tar tillvara deras tankar 

och idéer, handleder samt utmanar barnens kunskapande processer, enligt Martin 

Korpi (2010). Förskolläraren på den traditionella förskolan arbetar med planerade 

matematikaktiviteter utomhus men hon poängterade även att det är viktigt att vara 

lyhörd för barnen och synliggöra den matematik som de undersöker i utomhusmiljön. 

Hon menade att barnen kompletterar med sina tankar och idéer så att de planerade 

aktiviteterna oftast blir annorlunda än det var tänkt från början. Björklund (2008) 

betonar vikten av att som förskollärare ta barnens perspektiv och kunna se vilken 

matematik barnen kommer i kontakt med i förskolans vardag. Doverborg (2006) 

framhåller att barn tidigt utvecklar matematisk förståelse och att det är viktigt att 

förskollärare är medveten om att barns första erfarenheter av matematik påverkar hur 

intresset för matematik utvecklas. Hon poängterar att förskollärare måste ha förmåga 

att kommunicera med barnen och att fånga det de är intresserade av så att de får 

erfara matematik i för dem meningsfulla sammanhang.  

Pedagogisk dokumentation 

När det gäller pedagogisk dokumentation av matematikaktiviter utomhus så 

använder sig inte förskolläraren på montessoriförskolan och förskolläraren på 

waldorfförskolan av detta. Förskolläraren på montessoriförskolan ansåg att det skulle 

vara ett bra redskap om de arbetade mer med matematik utomhus, för att reflektera 

över den matematik barnen upptäcker och kunna ta fasta på och vidareutveckla detta. 

Förskolläraren på waldorfförskolan förklarade att de inte arbetar med pedagogisk 

dokumentation för att de betonar den fria leken och inte lärande på hennes förskola 

och dessutom kommer matematikaktiviteterna utomhus oftast spontant och snabbt 

inpå. Inom Reggio Emilia filosofin läggs stor vikt vid pedagogisk dokumentation och 

förskolläraren berättade att de dokumenterar de utomhusteman som de har på 

förskolan. Vid ett tema filmade de barnen när de var utomhus och reflekterade sedan 

tillsammans i arbetslaget för att se vad de kunde bygga vidare på och vilken 

matematik som var möjlig att få in. Dokumentationen har en central roll inom 

Reggio Emilia filosofin och det ses som ett redskap för att lyfta fram barnens 

kompetenser, synliggöra barnens tankar, idéer och utveckling samt för att 

förskollärarna ska kunna bedöma och värdera sitt arbete med barnen (Martin Korpi, 

2010). Förskolläraren arbetar även med fotodokumentation utomhus och då får 

barnen vara med och reflektera över bilderna tillsammans med förskolläraren. Hon 
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menade att barnet då blir påmint om det som de gjort och hon framhöll att detta 

förstärker lärandet. Barnen har en viktig roll i dokumentationen och kommer själva 

med förslag på olika saker som kan göras och förskolläraren menade att det blir ett 

samspel mellan henne och barnen. Barnen ska enligt Martin Korpi (2010) få vara 

medkonstruktörer av den pedagogiska dokumentationen och Doverborg (2006) 

framhåller att barnen själva kan få dokumentera och reflektera över matematiken de 

kommer i kontakt med så att det uppfattas som meningsfullt för dem. Även 

förskolläraren på den traditionella förskolan använder sig av pedagogisk 

dokumentation i arbetet med barnen utomhus genom att fotografera de aktiviteter 

som de gör. Hon sätter sedan upp bilder på väggarna och reflekterar över bilderna 

tillsammans i arbetslaget för att se om de kan ta fasta på och bygga vidare på något. 

Dock ansåg hon att det skulle behövas mer tid till att reflektera över 

dokumentationerna. Läroplanen för förskolan, Lpfö98, framhåller att förskollärare 

ska dokumentera varje barns utveckling och lärande för att kunna utvärdera om 

barnen får möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och 

intentioner (Skolverket, 2010).  

Material 

När det gäller material att använda till utomhusmatematik framhöll alla fyra 

förskollärarna naturens material som stenar, pinnar, kottar, blommor, snö, löv och 

träd och de menade att det finns stora möjligheter med detta. Brodin (2011) framhöll 

att lärande främjas när barn får utforska föremål i naturen. Den Reggio Emilia 

inspirerade förskolläraren lyfte även möjligheterna att synliggöra matematik med 

hjälp av förskolegårdens material, asfalt och brunnslock i samhället. Förskolläraren 

på waldorfförskolan menade att det går att få in matematik överallt egentligen och att 

material vid mellanmålet utomhus kan användas för att synliggöra matematik, till 

exempel koppar, sittunderlägg och äppelbitar. De har även en snickarbänk utomhus 

och en kompost där hon ansåg att de får in matematik. Förskolläraren på den 

traditionella förskolan använder helst skogens material till matematikaktiviteter men 

ibland tar hon med sig lite annat material till skogen för att få lite omväxling, till 

exempel ett lakan med siffror på. 

5.3.3 Olika matematiska områden som förskollärarna anser att barnen 

kommer i kontakt med utomhus 

Taluppfattning 
Förskollärarna menade att barnen kommer i kontakt med många olika matematiska 

områden utomhus. Vissa matematiska områden belyste alla fyra förskollärarna 

medan andra områden bara berördes av någon eller några av förskollärarna. 

Taluppfattningen är något som alla fyra förskollärare framhöll att barnen får 

möjlighet att utveckla utomhus. Taluppfattningen innehåller många begrepp och är 

komplext för barnen och Lie Reikerås och Heiberg Solem (2004) poängterar att barn 

utvecklar talbegrepp på olika sätt och i olika tempo, så därför måste förskolläraren 

kunna möta varje enskilt barn på den nivå just det barnet befinner sig på.  

Förskolläraren på waldorfförskolan menade att barnen kan få en förståelse för mängd 

när de hämtar material i skogen och de bara får ta en viss mängd av något, till 

exempel fem blommor. Enligt Lie Reikerås och Heiberg Solem (2004) handlar detta 

om kardinaltal som alltså anger mängdtal eller antal. När barn får förståelse för att en 

mängd inte förändras även om mängdens delar sprids ut eller formen förändras, 

vilket kallas antalskonstans, utvecklas även förståelsen för att ett tal motsvarar en 
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bestämd mängd. Taluppfattningen tränas även i vardagliga aktiviteter som när barnen 

räknar ut hur många koppar, sittunderlägg och äppelbitar det behövs vid mellanmålet 

utomhus så att alla barn får, menade förskolläraren på waldorfförskolan. Lie 

Reikerås och Heiberg Solem (2004) belyser att sammanparning har en viktig roll i 

utvecklingen av taluppfattningen och det är något som barn kan ha stor användning 

av i många olika situationer på förskolan. De kan liksom i exemplet som 

förskolläraren på waldorfförskolan tog upp använda sig av sammanparning då de ska 

dela ut något till varje barn. Den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren berörde 

också taluppfattningen och framhöll att barnen bland annat räknar antal och tränar 

ordningstal utomhus. Förskolläraren på den traditionella förskolan berättade att de 

tränade taluppfattningen bland annat då barnen skulle hämta stenar i skogen och 

tillsammans med förskollärarna fick räkna ut hur många stenar de behövde och hur 

många de fått ihop. Innan barn får förståelse för att det sista räkneordet anger det 

totala antalet föremål som räknats använder de sig av hela talserien där varje sak har 

ett talnamn. Så för att utveckla en förståelse för att sista talordet anger antalet 

behöver få många olika erfarenheter av räkning (Lie Reikerås & Heiberg Solem, 

2004).  

Mätning 
Ett annat matematiskt område som alla fyra förskollärare framhöll att barnen 

kommer i kontakt med utomhus är mätning. Lie Reikerås och Heiberg Solem (2004) 

menar att barn ofta ägnar sig åt att mäta på olika sätt och att de då använder sig av de 

mätredskap som barnen finner lämpliga för ändamålet och förskollärare bör ta vara 

på dessa tillfällen poängterar de. När de fyra förskollärarna pratade om mätning är 

det längd, vikt och volym som berördes, dock skiljde sig detta åt lite mellan 

förskollärarna. Förskolläraren på montessoriförskolan tog enbart upp mätning av 

längd och lyfte som exempel mätning av pinnar. Den Reggio Emilia inspirerade 

förskolläraren lyfte även hon möjligheten att mäta pinnar och jämföra för att se 

vilken pinne som är längst och vilken pinne som är kortast. Hon menade att även 

barnen själva kan vara mätredskap genom att med hjälp av sina egna armar testa om 

de når runt ett träd. Wallby (2000) framhåller att barn kan använda sin egen kropp 

för att mäta och hon poängterade att barn behöver få träna på att mäta många olika 

föremål, på många olika sätt och utifrån sina egna erfarenheter, vilket gör att det blir 

meningsfullt för dem.  

Förskolläraren på waldorfförskolan berättade att barnen får träna på att mäta vid en 

snickarbänk som de har utomhus och hon lyfte även några möjligheter att mäta vikt 

och volym som hon ansåg att det finns på förskolan. De har till exempel vägt smält 

snö och jämfört med ett mjölkpaket för att se vad som var tyngst, och när barnen 

krattar löv kommer de i kontakt med volym menade hon. Barn får tidigt en förståelse 

för att saker har olika tyngd och så småningom upptäcker de även att vikt och volym 

kan skilja sig åt, till exempel att ett litet föremål kan vara tyngre än ett stort föremål 

(Lie Reikerås & Heiberg Solem, 2004). Förskolläraren på den traditionella förskolan 

betonade främst mätning av vikt. Hon berättade att barnen har fått dela upp stenar i 

påsar och sedan har de försökt bedöma om påsarna kändes ungefär lika tunga. Den 

Reggio Emilia inspirerade förskolläraren lyfte även hon möjligheten att väga stenar 

utomhus, genom att bedöma om det är en lätt eller tung sten. Jämförelseord används 

när barn ska jämföra likheter och skillnader exempelvis gällande vikt och ju fler 

jämförelseord barnen kan desto lättare blir det för dem att beskriva sina upptäckter 

(Lie Reikerås & Heiberg Solem, 2004).  
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Sortering och klassificering 
Genom att sortera och klassificera skapar barnen struktur och förståelse i sin 

verklighet och det är något som är en vanligt förekommande aktivitet i förskolans 

vardag, menar Forsbäck (2006). Att barnen har möjlighet att sortera och klassificera 

olika material i naturen framhöll både förskolläraren på montessoriförskolan och 

förskolläraren på den traditionella förskolan. Lie Reikerås och Heiberg Solem (2004) 

betonar att former spelar en viktig roll när barn sorterar och klassificerar och i 

naturen finns det många olika former som barnen kan jämföra och bestämma vilka 

som hör samman och vilka som ska skiljas åt. Det logiska tänkandet hos barnen 

utvecklas när de sorterar och klassificerar och de får även förståelse av föremåls 

egenskaper och hur de relaterar till varandra, menar Forsbäck (2006).  

Former och mönster 
Den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren belyste att barnen upptäcker former 

och mönster utomhus och som exempel berättade hon att de tittat på och jämfört 

brunnslock ute i samhället och kommit fram till att det finns både runda och 

fyrkantiga brunnslock. Lie Reikerås och Heiberg Solem (2004) betonar att det 

behöver finnas förutsättningar till relevanta geometriska utmaningar på förskolan, 

och de poängterar att det finns stora möjligheter för barnen att upptäcka former i sin 

närmaste omgivning. De menar att det genom att upptäcka former och mönster läggs 

en grund för kommande förståelse av geometriska begrepp hos barnen. 

Rumsuppfattning 
Den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren belyste även att rumsuppfattningen 

utvecklas utomhus genom att barnen utövar lägesbestämning. Hon menade att barnen 

tränar på om något är över eller under, alltså hur saker förhåller sig till varandra, och 

hon framhöll också att barnen tränar lägesbestämning tillsammans i ringlekar. Barn 

använder hela kroppen för att för att utveckla rumsuppfattningen och utomhus kan 

barnen röra sig mer fritt och använda kroppen på ett annat sätt än inomhus, 

poängterar Lie Reikerås och Heiberg Solem (2004). För att beskriva olika 

placeringar används placeringsord som till exempel uppe, nere, över eller under och 

förståelsen för placeringar utvecklas bland annat genom att utforska avstånd och 

riktningar och även sånger, ramsor och lekar främjar denna förståelse (Lie Reikerås 

& Heiberg Solem, 2004).  
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6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet kommer jag reflektera kring den metod jag valt att använda 

mig av samt mitt genomförande. Vidare diskuteras resultatet och som avslutning dras 

slutsatser och förslag på praktisk tillämpning och fortsatt forskning ges. 

6.1 Metoddiskussion 

Till undersökningen valde jag att använda mig av den kvalitativa intervjun som 

metod. Jag ansåg att denna metod passade bäst i förhållande till studiens syfte att ta 

reda på vilket förhållningssätt förskollärare har till matematik utomhus, hur de 

beskriver att de arbetar med detta samt vilka matematiska områden de anser att 

barnen kommer i kontakt med utomhus. I efterhand har jag upptäckt att jag kunde ha 

ställt fler följdfrågor kring vissa intervjufrågor för att få en fördjupning inom 

området, speciellt när det gäller förhållningssätt till matematik utomhus, vilket får bli 

något att ta lärdom av.  

Då jag har gjort ett begränsat antal intervjuer, endast fyra, är jag medveten om att det 

utifrån resultatet inte går att dra någon generell slutsats som gäller för förskollärare 

som arbetar inom de olika pedagogiska inriktningarna. Dock var detta heller inte 

meningen utan syftet var, liksom Stukàt (2005) skriver, att se om det var möjligt att 

finna ett antal kvalitativt åtskilda uppfattningar. För detta passade den kvalitativa 

intervjun bra och för att öka studiens tillförlitlighet spelades varje intervju in. 

Inspelningarna gjorde att tillförlitligheten stärktes genom att jag kunde lyssna på 

intervjuerna om och om igen för att ta del av all viktig information och på så sätt 

undgå att missa något väsentligt. I resultatet har jag valt att använda den information 

som jag ansåg vara relevant i relation till syfte och frågeställningar. Jag har 

analyserat materialet noggrant och beskrivit alla delar i arbetet så noggrant som 

möjligt för att få en god tillförlitlighet.  

Om tiden hade räckt till skulle jag gärna ha använt mig av observationer i 

kombination med intervjuerna. Detta skulle ha kompletterat intervjuerna på ett bra 

sätt då det skulle ha varit möjligt att se om observationerna gav stöd åt och 

bekräftade de svar som förskollärarna gav i intervjuerna, och på så sätt ge bredd och 

fördjupning åt undersökningen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen har varit att göra en jämförande undersökning om vilket 

förhållningssätt förskollärare som inspireras av olika pedagogiska inriktningar har till 

matematik utomhus, hur de beskriver att de arbetar med detta samt vilka 

matematiska områden de anser att barnen kommer i kontakt med utomhus. Genom 

att studera relevant litteratur och intervjua fyra olika förskollärare har jag fått ett 

resultat som gett svar utifrån studiens syfte och frågeställningar och det har varit 

intressant att undersöka vilka likheter och olikheter som framkommit genom 

förskollärarnas svar. Jag skrev i introduktionen att jag hoppades på en intressant 

variation i studien genom att få ta del av förskollärarnas synvinklar utifrån deras 

olika pedagogiska inriktningar vilket jag också anser att det blev.  

Undersökningen visar att alla förskollärarna i studien är positiva till matematik 

utomhus och att de är överens om att utomhusmiljön är betydelsefull för barns 

lärande inom matematik. Det som speciellt framhålls som positivt med att upptäcka 

matematik i utomhusmiljön är att de sinnliga och kroppsliga erfarenheterna som 

barnen får utomhus förstärker lärandet och gör det meningsfullt, att det finns en 
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mångfald av miljöer och material, samt att barnen lär tillsammans i sina lekar. Vidare 

framkommer det i resultatet att förskollärarna anser att deras förhållningssätt till 

matematik utomhus har stor betydelse för hur de tar vara på barnens matematiska 

intresse och hur de synliggör matematik utomhus tillsammans med barnen. Flera av 

förskollärarna belyser sin egen roll och visar på en medvetenhet om hur 

förhållningssättet till matematik utomhus påverkar hur de använder sig av det. De 

anser att det finns större möjligheter än begränsningar när det gäller matematik 

utomhus men belyser samtidigt att förhållningssättet kan utgöra ett hinder för att 

synliggöra den matematik som barnen kommer i kontakt med utomhus. 

Förskolläraren på montessoriförskolan menar exempelvis att ett hinder för att 

synliggöra matematik utomhus kan vara att hon som förskollärare inte är medveten 

om den matematik som finns runtomkring barnen på förskolan. Ett annat hinder hon 

nämner är att det finns en risk att förskollärare upplever att det inte finns tid att ta 

fasta på matematiken i det barnen gör. Förskolläraren på waldorfförskolan 

poängterar att förskollärare behöver vara kreativa och inte ha förhållningssättet att 

matematiklärande bara ska ske inomhus i speciella böcker. Istället menar hon att det 

är viktigt att förstå att matematik finns överallt i förskolans vardag och kunna ta fasta 

på detta. Förskolläraren på den traditionella förskolan framhåller att det finns en risk 

att bli hemmablind som förskollärare och därför inte se de möjligheter som finns när 

det gäller att upptäcka matematik utomhus tillsammans med barnen. De fyra 

förskollärarna har alla förhållningssättet att det är av stor betydelse att ta fasta på 

barnens idéer och tankar och utgå från deras intresse vid matematikaktiviteter 

utomhus. Det som skiljer sig åt mellan förskollärarnas förhållningssätt till detta är 

synen på om matematikaktiviteterna ska vara barnstyrda från början eller om barnen 

får inflytande över lärarstyrda aktiviteter.  

Det kan diskuteras om de fyra förskollärarnas förhållningssätt kan knytas till den 

pedagogiska inriktning som förskollärarna inspireras av men det finns vissa aspekter 

som pekar på att förhållningssättet till viss del kan ha att göra med detta. Både 

förskolläraren på montessoriförskolan och förskolläraren på waldorfförskolan 

fokuserar på den fira leken utomhus, dock av lite olika anledningar. 

Montessoripedagogiken har stort fokus på lärande inomhus genom det material som 

är avsett för lärande inom olika områden, matematik till exempel, och därför är det 

mest fri lek som gäller utomhus. Förskolläraren på montessoriförskolan arbetar inte 

så mycket med utomhuspedagogik och utomhusmatematik men hon har trots detta ett 

medvetet förhållningssätt och tankar kring att arbeta med och upptäcka matematik 

utomhus. Waldorfpedagogiken framhåller tydligt den fria leken och poängterar att 

fokus inte ska ligga på lärandeaktiviteter men däremot betonas vikten av 

utomhusmiljön och att barnen får uppleva med allas sina sinnen (Liebendörfer, 

2013). Förskolläraren på waldorfförskolan arbetar därför inte med några planerade 

matematikaktiviteter utomhus men trots är hon mycket positiv till matematik 

utomhus, bara det sker på barnens villkor och utgår från deras perspektiv, och hon 

synliggör mycket matematik utomhus med barnen anser hon.  

Både den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren och förskolläraren på den 

traditionella förskolan har vissa likheter i förhållningssätt och i hur de beskriver sitt 

arbetssätt. De arbetar medvetet med matematik utomhus och lyfter vikten av att ta 

barnens perspektiv och vara lyhörda för det barnen är intresserade av, även om de 

förhåller sig lite olika till detta. Den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren arbetar 

med teman som bygger på barnens intressen och lägger därefter in planerade 

aktiviteter. Förskolläraren på den traditionella förskolan arbetar med planerade och 
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lärarstyrda matematikaktiviteter men barnen får stort inflytande i utformningen av 

aktiviteterna trots detta, då de kommer med egna tankar och idéer som förskolläraren 

tar fasta på och bygger vidare på. Båda förskollärarna arbetar även med pedagogisk 

dokumentation. Reggio Emilia filosofin till stor del poängterar barns vilja att lära, 

vikten av pedagogisk dokumentation för att fånga barns lärande och ett 

projektbaserat lärande där det är viktigt att ta fasta på barns tankar och idéer och 

utmana dem vidare (Martin Korpi, 2010), och likheten mellan dessa två förskollärare 

kan möjligen förklaras med att läroplanen för förskolan till viss del är inspirerad av 

Reggio Emilia filosofin (Martin Korpi, 2010). 

När det gäller vilka matematiska områden barnen kommer i kontakt med utomhus är 

alla fyra förskollärare överens om att det går att upptäcka mycket matematik 

utomhus på många olika sätt. De matematiska områden som särskilt belyses och som 

alla fyra förskollärare tar upp är taluppfattning samt mätning, till exempel av längd, 

vikt och volym. Andra matematiska områden som berörs av någon eller några av 

förskollärarna är sortering och klassificering, former och mönster, samt 

rumsuppfattning. Det är svårt att koppla olikheterna i förskollärarnas svar gällande 

matematiska områden till att det skulle ha att göra med vilken pedagogik de olika 

förskollärarna inspireras av. Däremot spelar troligtvis förskollärarnas egna kunskaper 

i matematik en stor roll för medvetenheten om hur matematik kan synliggöras 

utomhus. Doverborg (2006) poängterar att de kunskaper som förskollärare har är 

avgörande för hur de tar fasta på och utvecklar den matematik barnen möter. 

6.3 Slutsats 

Till sist så drar jag den slutsatsen att alla fyra förskollärare är positiva till matematik 

utomhus och att de ser det som meningsfullt att synliggöra matematik utomhus 

tillsammans med barnen och att det först och främst är barnens intressen och idéer 

som ska styra. Alla förskollärare visar en medvetenhet om hur de kan ta tillvara på 

den matematik som barnen kommer i kontakt med utomhus och de menar att det 

finns många matematiska områden att upptäcka tillsammans med barnen utomhus. 

Det finns många likheter i förhållningssätt till matematik utomhus hos de olika 

förskollärarna och i hur de beskriver att de arbetar med detta, men det finns också 

olikheter. Speciellt när de beskriver hur de arbetar med matematik utomhus 

framkommer att vissa arbetar mer medvetet med matematik utomhus än andra. Det 

som skiljer är bland annat att förskolläraren på montessoriförskolan och 

förskolläraren på waldorfförskolan främst betonar den fria leken utomhus och därför 

inte arbetar så mycket med planerade matematikaktiviteter, även om de tar fasta på 

barnens intressen för matematik. Den Reggio Emilia inspirerade förskolläraren och 

förskolläraren på den traditionella förskolan fokuserar mer på lärande, dessutom 

arbetar dessa två förskollärare medvetet med pedagogisk dokumentation. Även om 

det inte går att dra någon generell slutsats så pekar ändå resultatet mot att den syn på 

lärande som finns inom de olika pedagogiska inriktningarna, och det som speciellt 

kännetecknar dem, har en inverkan på hur förskollärarna tänker kring matematik 

utomhus samt hur de beskriver att de arbetar med detta.  

6.4 Praktisk tillämpning 

Resultatet i denna studie kan användas av förskollärare för att reflektera över sitt eget 

förhållningssätt och över vilka pedagogiska idéer och tankar som styr det egna sättet 

att tänka och handla när det gäller matematik utomhus. Det kan vara lätt att som 

förskollärare köra på och arbeta så som man har för vana att göra, därför är det bra 
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att stanna upp och reflektera över sin egen barnsyn och kunskapssyn och utmana sitt 

eget tänkande och handlande. Denna studie kan bidra till detta bland annat genom att 

det är möjligt att få insyn i andra pedagogiska inriktningars förhållningssätt och 

tankar än den pedagogiska verksamhet som man själv arbetar inom. Studien kan 

även ge inspiration för att utveckla det egna arbetet med att synliggöra matematik i 

förskolans vardag utomhus och ge nya idéer för hur detta kan gå till.  

6.5 Förslag till tänkbar vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning skulle jag tycka att det var mycket intressant att 

intervjua fler förskollärare inom de olika pedagogiska inriktningarna på fler 

förskolor, detta för att även kunna jämföra likheter och olikheter mellan förskollärare 

som inspireras av samma pedagogiska inriktning. Ett annat förslag på intressant 

vidare forskning är att intervjua barnen på de olika förskolorna för att få barnens 

perspektiv på hur de uppfattar matematik utomhus, för att sedan jämföra med 

förskollärarnas uppfattningar. Förskolan är till för barnen och allt som görs på 

förskolan ska vara med deras bästa för ögonen så därför är barnens egna tankar och 

synpunkter mycket betydelsefulla.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Frågeställning: Vilken inställning och förhållningssätt till matematik utomhus har 

förskollärare på förskolor med olika pedagogiska inriktningar? 

 Har du någon erfarenhet/utbildning inom utomhuspedagogik? 

 

 Vad har du för inställning till utomhuspedagogik när det gäller matematik?  

 

 Är det meningsfullt för barnen med matematikaktiviteter utomhus anser du? 

På vilket sätt?  

 

 Brukar ni arbeta med matematik ute med barnen?  

 

 Vad har du för syn på din roll som förskollärare samt på barnens roll när det 

gäller matematik utomhus?  

 

 Planerar du matematikaktiviteter eller sker det spontant utifrån barnens 

aktiviteter och intressen?  

 

 Ser du några hinder eller nackdelar med utomhusmatematik? 

 

Frågeställning: Hur arbetar förskollärarna med matematik utomhus? 

 Kan du ge exempel på hur ni arbetar med matematik utomhus? 

 

 Vilka matematiska områden berör/arbetar ni med utomhus och vilket material 

används? 

 

 I vilken utomhusmiljö arbetar ni med matematik?  

 

 Dokumenteras barnens möten med matematiken utomhus? I så fall hur? 

 

 Anser du att dokumentationen kan hjälpa dig att utveckla matematikarbetet 

med barnen? På vilket sätt? 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Jag heter Sandra Johansson och jag läser sista terminen på lärarutbildningen mot 

förskola och förskoleklass vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under den här terminen 

skriver jag mitt examensarbete med fokus på matematik och utomhuspedagogik i 

förskolan. Arbetet går ut på att undersöka hur lärare i förskolan beskriver och 

uppfattar utemiljön som ett pedagogiskt verktyg när det gäller barns matematiska 

lärande i förskolan. Syftet är sedan att jämföra förhållningssättet till detta mellan 

förskolor som har olika pedagogiska inriktningar.  

Jag kommer i denna undersökning intervjua fyra pedagoger på fyra olika förskolor 

och varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter. Jag kommer att spela in intervjuerna 

om det är okej för er samt föra anteckningar under intervjuns gång. Allt inspelat 

material kommer att raderas efter arbetets slut. Ingen person eller förskola kommer 

att namnges i arbetet och det kommer heller inte framgå i vilken stad eller kommun 

förskolan finns. Deltagandet är helt frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta 

intervjun. 

Jag är mycket tacksam för att ni vill ge av er tid till denna intervju! 

 

Med vänliga hälsningar Sandra Johansson 

 

Godkännande av intervju: 

 

Underskrift_____________________________________________________________ 

 

Datum och ort_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


