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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare kan arbeta med matematik i 

utomhusmiljön samt hur de utformar lärandesituationer. För att visa hur förskollärarna 

arbetar synliggörs Bishops sex matematiska aktiviteter i verksamheten samt 

förskollärares didaktiska val. För att undersöka detta intervjuades åtta förskollärare med 

avsikt att ta del av hur de undervisar matematik i utomhusmiljön. 

 

I studiens resultat framkommer det fyra kategorier. Den första kategorin handlar om 

spontana situationer i undervisningen. Den andra kategorin lägger tonvikt på planerade 

situationer i undervisningen. Den tredje kategorin innebär att förskolläraren ska utmana 

barnen i undervisningen. Den fjärde och sista aktiviteten omfattar förskollärares 

kunskap om barnen. Utifrån förskollärarens mål, syfte, kunskap om ämnet, kunskap om 

barnen och planering kan dessa kopplas ihop med didaktikens utgångspunkter: vad, 

varför, hur, vem, när och var. I det insamlade materialet identifieras samtliga av 

Bishops sex matematiska aktiviteter, att leka, att förklara, att mäta, att räkna, att 

designa och att lokalisera i utomhusundervisningen. 

 

 

Nyckelord: didaktik, förskola, förskolebarn, förskollärare, matematik, matematiska 

aktiviteter, utomhusmiljö. 
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som gett oss förslag på förskolor och förskollärare som skulle vara intresserade att delta 

i vår studie. 
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Inledning 
En grupp barn tillsammans med en förskollärare är på väg till skogen där de ska bygga en 

koja. När de kommit fram till skogen säger förskolläraren åt barnen att börja leta pinnar till 

kojan. Alex springer genast och hämtar enligt honom en stor pinne och visar förskolläraren 

och resten av barnen. Förskolläraren förklarar att Alex har hämtat en lång pinne och hon 

kommer då på att de kan använda pinnen till att mäta alla barnen. Hon frågar om varje barn 

är längre än pinnen. Barnen börjar samarbeta genom att ställa pinnen bredvid varje barn för 

att se vem som är längst. Barnen kommer fram till att tre barn och förskolläraren är längre 

än pinnen. 

 

Exemplet ovan kommer från en händelse som ägt rum under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi anser att detta exempel belyser vad matematik i förskolan handlar om. I 

exemplet illustreras hur undervisning i förskolan kan utformas tillsammans mellan barn 

och förskollärare. Förskolläraren i detta exempel har ett syfte med undervisningen som 

bland annat är att barn ska ges möjlighet att undersöka och förstå mätningens princip. 

Tidigare har inte ordet undervisning använts i förskolan men enligt Skolinspektionen 

(2016) behöver förskollärare undervisa barnen för att ge dem bättre förutsättningar att 

utvecklas. Dock behöver undervisning inte ske under en organiserad form. 

Förskollärarens uppgift ska vara att stödja barnen i deras egna lärande och även utmana 

och stimulera dem.  

 

Detta examensarbete fokuserar på hur förskolläraren kan arbeta med matematik i 

förskolans utomhusmiljö. Anledningen till att vi valt att fördjupa oss i detta är för att vi 

sett att matematik finns överallt i verksamheten. Matematik är ett stort område som kan 

användas i förskolans verksamhet då den erbjuder barn möjlighet att undersöka och 

förstå samband i deras omvärld (Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010). Genom att 

förskollärarna använder sig av utemiljön som en del av verksamheten ger det många 

fördelar för barns matematikinlärning. Exempelvis kan verksamheten flyttas ut och 

användas som ett lärorum. Forskning har bland annat visat att barn lär sig bättre när de 

får undervisning i utomhusmiljön än i inomhusmiljön men det är även bra för barns 

hälsa, lekutveckling och koncentrationsförmåga (Sjöstrand Öhrfelt, 2015). Berg och 

Fägerstam (2013) instämmer och när undervisning sker mer regelbundet i naturen 

utvecklar barnen kognitiva färdigheter. Även Ideland och Malmberg (2010) ställer sig 

positiv till att vistas mycket ute i naturen. Bland annat utvecklar barnen sin grovmotorik 

i utomhusmiljön. Genom att barnen använder hela sin kropp och sina sinnen förstärks 

deras lärande. Även barnens lekar och upptäckande stimuleras och detta eftersom de får 

olika intryck genom sina sinnen. I naturen kan barnen bland annat räkna, kategorisera, 

sortera, skapa figurer, undersöka former och uppfatta olika mönster. Naturen är en 

självklar arena för barns matematiska lärande. 

 

Enligt barnkonventionen och skollagen ska utgångspunkten för förskolan vara barnets 

bästa (SFS 2010:800; UNICEF, 2009). Detta är något som förskollärare ska ta hänsyn 

till även när de vistas ute i naturen. Barnen får möjlighet att bekanta sig med 

utomhusmiljön som i sin tur leder till att barnet kan bli mer varsam om naturen. Vi 
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anser att förskolläraren även kan använda utomhusmiljön som ett utökat lärorum. Där 

kan förskolläraren visa på att matematik finns överallt i vår omvärld.  

 

Vi har erfarenheter av matematikundervisning i utomhusmiljön och det har varit när 

barnen varit på förskolegården eller i skogen. Det vi då upptäckt är att personalen måste 

synliggöra matematiken för barnen eftersom de kan ha svårt att urskilja vad matematik 

är. Utifrån skollagen och förskolans läroplan ska förskollärarna stimulera barnen i att 

urskilja och synliggöra matematik (SFS 2010:800; Skolverket, 2016b). I skollagen står 

det att förskolan ska hjälpa barnen i deras utveckling och lärande. Förskollärarna ska 

utgå från en helhetssyn på barnet. Verksamheten ska även erbjuda barnet en trygg 

omsorg, social gemenskap samt att förbereda barnen för kommande skolgång (SFS 

2010:800). I förskolans läroplan uttrycks det att “Förskolläraren ska ansvara för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling ”(Skolverket, 2016b, s. 11). Detta visar på hur viktig förskollärarens roll är 

för barnens utveckling i utomhusmiljön. Vi anser utifrån våra egna erfarenheter att det 

finns en komplexitet i att undervisa utomhus, då yttre faktorer kan påverka, exempelvis 

väderlek eller att barnen blir uppmärksam på det som händer i omgivningen.  

Vi har i våra databassökningar upptäckt att det inte finns sådant stort utbud av forskning 

där matematik och utomhusmiljön hänger samman, därför har vi valt att studera detta. 

Förskollärare kan använda sig av utomhusmiljön till undervisningen inom olika ämnen, 

men vi har valt att avgränsa oss till matematikundervisningen. Anledningen till att vi 

anser att utomhusmiljöns betydelse är viktig är för att vi själva har upplevt att 

förskolans inomhusmiljö kan vara begränsad. Utifrån våra egna erfarenheter blir 

ljudnivån bättre ute och det uppstår färre konflikter mellan barnen. Utomhus får barnen 

större utrymme till lek och lärande. Maynard, Waters och Clement (2013) nämner 

betydelsen av att barn ska få leka utomhus i tidig ålder eftersom detta ger barnen 

utrymme och frihet. I utomhusmiljön ges barn möjlighet att utforska exempelvis ytor 

med hjälp av kroppen.  

 

Matematikundervisning utomhus 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning kring förskollärares 

förhållningssätt, barns matematik och undervisning i utomhusmiljö. Vi börjar skriva om 

förskollärares förhållningssätt till matematikundervisning. Därefter kommer ett avsnitt 

om barns matematik. Där får läsaren en överblick om matematikens olika områden. Till 

sist beskriver vi hur undervisningen utomhus kan utformas i förskolan. Den litteratur 

och de avhandlingar vi använt oss av i detta arbete är hämtade från olika böcker som vi 

tagit del av i våra tidigare kurser. Av de artiklar vi använt är vissa sökta av oss i 

databaser. Andra artiklar har vi tagit del av i forskningsfältet vilket är artiklar som vi 

sett att författare har refererat till. Vi har även gjort Google Scholar sökningar på 

författare som har relevans till vårt arbete. Sedan har vi sökt efter tidigare forskning i 

databaser och sökportaler som Eric, Discovery och LIBRIS. Där har vi valt att söka med 

nyckelbegrepp som berör vårt valda fokus. Dessa är: mathematics, teacher, preschool, 

early childhood, outdoor, education, nature och method. 
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Förskollärares förhållningssätt  
Björklund (2013) förklarar att förskollärare behöver ha kunskap om matematik för att 

kunna stödja, utmana och stimulera barns lärande. Det kan annars leda till en moteffekt 

då exempelvis förskolläraren kanske styr aktiviteterna för mycket. Även Brugge och 

Szczepanski (2011) anser att förskollärare ska vara inlästa och ha kunskap inom 

området. Förskolläraren ska även ta barnens frågor på allvar. Detta eftersom barnen vill 

ha svar på dessa i stunden. Sarama och Clements (2009) skriver även de om hur viktigt 

det är med förskollärares kunskap kring ämnet. För att kunna anpassa aktiviteten utifrån 

det individuella barnet krävs det kompetenta och medvetna förskollärare, eftersom barns 

tidiga kunnande är avgörande för barns fortsatta lärande.  

 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner Godée (2012) hävdar att förskolläraren behöver 

ha ett tydligt syfte med sin undervisning samt ha kunskap om ämnet som de undervisar 

i. Detta för att förstå barnens frågor, hur de tänker och för att kunna utmana barnen. De 

skriver också att förskolläraren ska ta hjälp av dokumentation för att kunna reflektera 

över vad som hade kunnat förbättras. Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och 

Öhman (2011) skriver även de om att förskollärare ska ha ett syfte med undervisningen. 

Utevistelsen ska uppfylla ett syfte och det är förskollärarens skyldighet att detta följs. 

Det är även av stor vikt att aktiviteterna i utomhusmiljön är väl planerade, har en 

genomtänkt metod samt att arbetet sedan följs upp efteråt. För att nå syftet med 

undervisningen skriver Brugge och Szczepanski (2011) att förskollärare kan ställa sig 

de didaktiska frågorna när de planerar och ska utföra en aktivitet. För att barnen ska 

tycka att aktiviteterna är roliga och intressanta ska förskolläraren ta reda på vad barnen 

har för tidigare erfarenheter och vad de intresserar sig för. Målet är att barnen ska tycka 

att det är roligt att vara på förskolan. Enligt Björklund (2013) är det viktigt att 

förskollärarna lägger sig på en lagom kunskapsnivå. För att göra detta krävs det att 

förskolläraren har kunskap om barns tidigare erfarenheter. Barnen ska inte uppleva att 

något är för lätt eller för svårt. Meningen med detta är att uppmuntra barnen och börja 

bygga på ett livslångt lärande. Förskollärares attityd inför aktiviteten är viktig för hur 

barnen kommer att uppleva aktiviteten. 

 

För att barnen ska tycka att aktiviteten är meningsfull kan förskollärare använda sig av 

ett problematiserande förhållningssätt. Detta är något som Wright, Martland, Stafford 

och Stanger (2006) hävdar. De anser att det är viktigt för förskollärarna att använda sig 

av problematiserande förhållningssätt när de undervisar eftersom barn lär sig genom att 

få utmaningar. De påpekar också att barnen ska få lösa konkreta problem som har en 

koppling till deras vardag för att lättare förstå och kunna lära sig. Klaar och Öhman 

(2014b) beskriver ett annat sätt att utmana barnen. De argumenterar för att 

förskolläraren ska låta barnen prova på nya upplevelser i utomhusmiljön. Förskollärares 

förhållningssätt ska dessutom vara att bekräfta barnens handlingar och ge dem 

vägledning. Samspelet mellan barn och förskollärare har en avgörande betydelse för 

undervisningen. Dock behöver förskollärare förhålla sig till att det som fungerar i en 

situation kanske inte fungerar i en annan. 
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En annan viktig del som Mårtensson et al. (2011) lyfter är att förskollärares 

förhållningssätt ska innehålla en tydlig struktur. Förskolläraren ska även ha en öppenhet 

för oväntade händelser som sker i barngruppen, vilket gör att arbetet tillsammans med 

barnen kan ta nya vändningar. Gustavsson och Pramling (2014) skriver också om 

förskollärares förhållningssätt. Enligt forskning behöver barn ha hjälp av vuxna för att 

kunna lägga märke till vissa fenomen och funktioner när de ska få kunskap om olika 

ämnen som t.ex. matematik. Även Kermani och Aldemirs (2015) påpekar att 

förskollärares inställning är viktig. Ett exempel på hur förskollärare kan få barn 

intresserade av matematik är att visa nyfikenhet kring ämnet. Förskollärares kunskap 

och engagemang om ämnet påverkar barns lärande och intresse. I texten lyfter 

författarna också fram att förskollärarna behöver kontinuerlig utbildning för att få stöd i 

sin undervisning. Samt att de måste övervinna rädslan för att undervisa i matematik då 

många ser det som något svårt. Istället ska vi få syn på den matematik som finns runt 

barnen i stunden och som de intresserar sig för. Förskollärarna ska hjälpa barnen att få 

syn på matematiken genom att ställa frågor, hitta lösningar och tänka kritiskt. Barnen 

kan även utforska sin omgivning genom att använda sina sinnen, som exempelvis kan 

vara visuellt, taktilt eller genom ljud. Genom att använda sina sinnen går det lättare för 

barnet att förstå och minnas mer detaljerade upplevelser. 

 

Som tidigare nämnts har det framkommit att förskollärare uttryckt en osäkerhet kring 

matematikämnet. I Cohrssen och Tayler (2016) studie framgår det att vissa förskollärare 

uttrycker en osäkerhet kring att undervisa i matematikämnet. Detta för att många 

förskollärare har en syn på matematik som att det ska vara något invecklat och svårt. 

Det framkom även att förskollärare som har mycket kunskap och är säkra inom 

matematikområdet är mer villiga att ha ett matematiskt innehåll i sina aktiviteter. 

Förskollärarnas uppgift är att utgå ifrån barns kunskapsnivå, tidigare erfarenheter samt 

att lärandet ska vara lekbaserat och roligt men ändå förberedande för skolan. 

 

För att överkomma osäkerhet kring att undervisa i matematik har Ball, Thames och 

Phelps (2008) sammanfattat några punkter som de anser är viktiga för att underlätta 

barns inlärning kring matematik. Författarna anser att det är viktigt att förskolläraren har 

förmågan att anpassa aktiviteter till det individuella barnet och kunna presentera 

matematiska idéer samt ställa utmanande matematiska frågor. De hävdar också att 

förskolläraren ska kunna svara och förstå barns frågor, använda och välja synliggörande 

exempel när de undervisar, samt kunna tolka innebörden och se samband i matematiska 

representationer. Övriga punkter som de anser vara av stor vikt är att läraren ser 

kontinuitet i barns lärande, kunna tolka utvecklingsbara idéer, samt använda 

matematiska begrepp och manipulativa material i undervisningen. Förskolläraren ska 

också kunna välja ut och utveckla lämpliga förklaringsmodeller och låta föräldrarna 

vara en del av barns lärande. 

 

En annan viktig inlärningsmetod vid matematikundervisning är att förskolläraren 

blandar det konkreta med det abstrakta. För att barnen ska förstå det abstrakta kan 

förskolläraren använda sig av konkreta föremål som exempelvis att barnen får se och 
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känna på ett material. Viktigt är då också att förskollärare utgår från barnens tidigare 

erfarenheter och kunskap (Kermani & Aldemirs, 2015). Även Björklund (2013) nämner 

att förskollärare ska ha i åtanke att barnen lär sig genom det konkreta för att förstå det 

abstrakta.  

 

Barns matematik  
Munn (2006) beskriver att det är många länder som propagerar för att vi ska lägga fullt 

fokus på att lära barnen matematik i tidig ålder. Detta för att barnen ska få goda resultat 

i sitt lärande senare i livet. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) anser att matematik 

är en naturlig del i varje barns vardag. Till exempel när en ettåring först går upp ur 

sängen, får frukost och efter det åker till förskolan samt en tvååring som vill ha ett glas 

juice och två smörgåsar till frukost.  

 

Matematik kan även ses som ett naturligt språk. Sterner (2006) anser att vi till och med 

kan säga att matematik är ett språk. Matematiken innehåller ett stort förråd av termer 

och ord som barn undan för undan utvecklar en nära bekantskap med. Björklund (2013) 

instämmer att matematik och språk hör ihop. Genom språket sätter vi ord på vad vi 

upplever inom matematiken, på så vis får matematiken en mening. Språket stödjer 

också barnens tänkande, minne och förmågan att kategorisera. Enligt Emanuelsson 

(2006) är matematiken för små barn sammankopplad med flera ämnen än bara språket 

som till exempel bild, rörelse och musik.  

 

Matematik har inte alltid haft en lika stor roll i förskolan som den har idag. Tack vare 

olika undersökningar har det visat sig att förskollärare har olika uppfattningar om vad 

matematik i förskolan innebär. Bilden av matematik anses många gånger vara begränsad 

till ramsräkning och sifferskrivning (Emanuelsson, 2006). Men matematiken i förskolan 

är mycket mer än så. Genom att förskollärare är medvetna om detta kan de utmana 

barns lärande och matematiktänkande. Vid dessa tillfällen får barnen kunskap och kan 

använda sig av matematik i meningsfulla sammanhang. Ett sätt att utöka barnens 

lärande är att förskollärare använder sig av deras tidigare erfarenheter kring olika 

matematiska aspekter för att barnen ska kunna öka förståelsen för omvärlden 

(Doverborg, 2006). 

En överblick över matematikens olika områden 

Här följer en illustration över olika matematiska områden (se Tabell 1.) med inspiration 

från Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). 
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Tabell 1. Matematikens olika områden 

 

Sortering Taluppfattning Geometri Rumsuppfattning  

Klassificering Räkna Former och figurer Mäta  

Sammanparning Uppräkning Mönster Lokalisera  

Matematiska begrepp Räkneramsor Matematiska symboler  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) anser att med hjälp av förskollärare kan barn få 

kunskap om matematikens olika områden. Dessa utvecklas sedan genom att barnen 

pendlar mellan tänkande och handling. Detta sker när barnen får prova sina matematiska 

idéer i det verkliga livet. Men något som de inte nämner är att matematikförståelsen i 

dessa sammanhang kan ske genom barns sinnen och grovmotorik (Barr, Nettrup & 

Rosdahl, 2011).  

 

Undervisning utomhus 

I en studie gjord av författarna Maynard och Waters (2007) studerades hur fyra 

verksamheter i Wales använde sig av utemiljön. Där kunde de se att dessa verksamheter 

använde utomhusmiljön beroende på vädret. I en verksamhet fanns ett litet grönområde 

och detta område fick bara användas av barnen om det inte var blött ute. Förskollärarna 

som arbetade på dessa förskolor ansåg att utrymmet utomhus och att röra på sig inte 

kunde stödja barnens lärande. Dessa förskollärare var även oroliga för barnens säkerhet 

när de var utomhus. De trodde också att föräldrar skulle börja klaga om deras barn var 

ute när det regnade eller om deras kläder blev smutsiga. Vid en verksamhet berättade 

rektorn att föräldrar inte vill att deras barn ska vara ute när det regnar. Dock försökte 

alla som arbetade i verksamheterna använda sig mer av utomhusmiljön eftersom detta 

nämndes i deras nya läroplan. Vid en av verksamheterna gjordes en liten trädgård till 

barnen och vid en annan organiserade förskollärarna en insamling med hjälp av 

föräldrarna för att kunna åka till den lokala stranden tillsammans med barnen.  

 

I Sverige finns det förskolor som har en tradition att bedriva sin verksamhet utomhus. 

Dessa förskolor kallas för “I ur och skur” förskolor. Gustavsson och Pramling (2014) 

skriver att i en I ur och skur förskola tillbringar barnen och arbetslaget hela dagen 

utomhus oavsett årstid och väder. Ett av de grundläggande skälen till I ur och skur 

förskolor är att ge barnen en rik och nära naturupplevelse i den dagliga verksamheten. 

Sjöstrand Öhrfelt (2015) skriver att det finns andra förskoleformer som har en 

utomhusprofilering och dessa är privata och kommunala förskolor som har inspirerats 

av verksamheten I ur och skur. Dessa förskolor har en utomhusprofilering och kan till 

exempel gå ut efter lunch och bedriva sin verksamhet i utomhusmiljön på 

eftermiddagarna.  
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I resterande förskoleverksamheter är det en självklar och grundläggande del att planera 

och utföra aktiviteter i utomhusmiljön (Sjöstrand Öhrfelt, 2015). I denna miljö är det 

möjligt för barnen att upptäcka och lära med alla sina sinnen och medför att barnen 

lättare lär sig. Utomhusmiljön ska ses som ett komplement till inomhusmiljön då båda 

miljöerna har för- och nackdelar (Brugge & Szczepanski, 2011). Barr, Nettrup och 

Rosdahl (2011) nämner vad människans sinnen har för betydelse för lärandet. De 

förklarar att lärandet sätter sig i kroppen när barnen får chansen att vistas ute i naturen 

samt att de får arbeta praktiskt i meningsfulla sammanhang. Barnen lär sig med hela 

kroppen och med hjälp av deras sinnen och detta skapar ett intresse att undersöka 

naturen. 

 

Naturen är en rik miljö eftersom den förändras hela tiden efter årstiderna. En utemiljö 

med värdefulla lärandesituationer främjar barnens lärande (Barr, Nettrup & Rosdahl, 

2011). När barn tillbringar tid ute i naturen kan de oftast göra egna upptäckter och 

upplevelser (Gustavsson & Pramling, 2014). Det har även framkommit att barn som 

spenderar mycket tid i utomhusmiljön anses ha lättare att kunna koncentrera sig än barn 

som spenderar mycket tid inomhus (Granberg, 2000). Berg och Fägerstam (2013) 

hävdar att när barn får vara i skogen blir aktiviteterna variationsrika, då utbudet att 

utforska är stort och årstiderna gör att innehållet förändras. Barnen kan i sin egen takt 

utforska olika naturmaterial. På ett naturligt sätt får barnen bekanta sig med naturen runt 

omkring dem. Studier har även visat att de kognitiva färdigheterna utvecklas bättre i 

utomhusmiljö än i inomhusmiljö. Även barns lekbeteende får en positiv inverkan av 

utomhusmiljön. Konflikterna blir färre och miljön inspirerar barnen till nya lekar. Klaar 

och Öhman (2014a) skriver också om utomhusmiljön i förskolan. Barns 

meningsskapande i naturen sker när de får utforska miljön i vardagliga aktiviteter. 

Barnen behöver då hjälp att sätta ord på vad de ser i sin omgivning. Däremot har 

författarna sett att barn blir mer självständiga och barns erfarenheter blir rikare genom 

att de får utforska och vistas ute i naturen. Chawla (2006) argumenterar också för att 

barn ska få utforska naturen och allra helst under fria former. Det krävs även att vuxna 

tillåter och uppmuntrar barnen att vara i naturen och utforska fritt. När barnen får 

upptäcka naturens innehåll leder det till att barnen vill fortsätta utforska. Detta handlar 

om att barnen ska hitta utmaningar som de sedan kan övervinna för att lära sig mer om. 

 

Det finns även nackdelar med att bedriva undervisning i utomhusmiljön. Ericsson 

(2004) påpekar att förskollärare kan se utomhusmiljön som ett hinder för 

undervisningen, då det finns mycket i naturen som fångar barnens uppmärksamhet och 

som förskollärare inte kan styra över. Författaren hävdar också att barnen kan se 

utomhusmiljön som en otrygg plats eftersom de inte är vana vid att vistas ute i skog och 

liknande miljöer. För att undvika detta ska barnen redan i tidig ålder ges tillfällen att bli 

bekant med naturen. Grahn (2007) anser att utomhusmiljön kan göra att barnen får 

svårigheter att fokusera, detta eftersom det är mycket intryck som barnen utsätts för i 

utomhusmiljön. Mårtensson et al. (2011) påpekar att det kan finnas hinder för barns 

lärande i naturen. Bland annat kan det finnas osäkerhet och rädsla hos de barn som 

sällan vistas i skog och mark. 



 

9 

 

 

Sammanfattning 
Förskollärare behöver ha kunskap om matematik för att kunna stödja, utmana och 

stimulera barns lärande. De behöver också ha ett tydligt syfte med sin undervisning 

samt ha kunskap om ämnet som de undervisar i. En annan viktig del är att förskollärares 

förhållningssätt ska innehålla en tydlig struktur, vara ett stöd för barnen samt att de har 

en bra inställning till matematik. Dock har det framgått att vissa förskollärare uttrycker 

en osäkerhet kring att undervisa i matematikämnet. Istället kan förskollärare se 

matematik som en naturlig del i barns vardag. Matematiken innehåller ett stort förråd av 

termer och ord som barn undan för undan utvecklar en nära bekantskap med och då går 

det att säga att matematik är ett språk. Genom att förskollärare är medvetna om 

matematik kan de synliggöra och utmana barns lärande utomhus. Utomhusmiljön gör 

det möjligt för barnen att upptäcka och lära med alla sina sinnen och detta medför att 

barnen lättare får kunskap. Utemiljön kan främja barns lärande med rika 

lärandesituationer. Genom att barn tillbringar sin tid ute i naturen gör de oftast egna 

upptäckter och upplevelser. Det finns även nackdelar med att undervisa i 

utomhusmiljön då det finns mycket i naturen som kan fånga barns uppmärksamhet och 

detta kan inte förskollärare styra över. 

 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare kan undervisa 

matematik i utomhusmiljön. Vi kommer att undersöka hur de utformar 

lärandesituationer samt hur de arbetar med barns matematik utomhus. Vi är intresserade 

av vilka didaktiska val förskollärare gör i utemiljön samt relatera till Bishops sex 

matematiska aktiviteter. 

 

Frågeställningar 
De frågeställningarna vi vill att studien ska besvara är följande: 

● Hur kan förskollärare undervisa matematik i utomhusmiljön? 

● Vilka didaktiska val gör förskollärare när de undervisar matematik utomhus? 

 

Förskolans styrdokument 
Förskolan fick sin första läroplan 1998, dock har det alltid funnits riktlinjer för 

förskollärares arbete med barnen utifrån flera innehållsaspekter. När förskollärare ska 

utmana barnen till att reflektera och tänka skapas innehåll. Detta för att barnen ska få 

olika erfarenheter kring skillnader och likheter i de olika delarna i matematik som längd, 

form, vikt, avstånd och volym. Dessa matematiska områden ger barnen en bra grund för 

en matematisk förståelse. Största skillnaden mellan de tidigare dokumenten och 

riktlinjerna som fanns förr i förskolan och dagens läroplan är att de senare anger mål att 

sträva emot. I de tidigare riktlinjerna stod det vad förskollärarna kunde arbeta med i 

förskolan samt på vilket sätt. Läroplanen har medfört att det nu är varje förskollärares 

ansvar att arbetslaget planerar och genomför arbetet för att barnen ska ha en möjlighet 

att få kunskap kring matematik (Doverborg, 2006). 
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I förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) framhålls det att förskolan ska sträva efter att 

alla barn utvecklar sin förmåga att kunna använda sig av matematik för att reflektera, 

undersöka samt prova flera lösningar av sina egna men även andras problem. I 

förskolans läroplan står det även att arbetslaget i verksamheten ska kunna utmana 

barnens nyfikenhet samt deras inledande förståelse för matematik (Skolverket, 2016b). 

Enligt Allmänna råd och kommentarer för förskola (Skolverket, 2016a) ska arbetslaget 

även ha en balanserad dagsrytm och miljö i förskolan. Verksamheten ska innehålla 

omsorg, lärande och utveckling. Jonsson (2011) skriver att det är förskolläraren 

ansvarar att upplägget och utformningen av den pedagogiska verksamheten sker i 

förskolan men det är arbetslagets samlade kompetens som ska utnyttjas. 

Skolinspektionen (2012) gjorde en granskning på flera förskolor i Sverige och upptäckte 

att ett antal förskolor saknar en pedagogisk tanke för det dagliga lärandet i bland annat 

matematik. 

 

Matematik och didaktik i förskolans undervisning 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva Bishops sex matematiska aktiviteter, att leka, att 

förklara, att lokalisera, att designa, att mäta och att räkna. Därefter beskrivs 

förskollärares didaktiska utgångspunkter där vi förklarar vilka de didaktiska frågorna är 

och hur förskolläraren kan agera i den dagliga verksamheten. Dessa utgångspunkter är 

våra tolkningsverktyg. Avslutningsvis kommer en text om hur undervisning utomhus 

kan utformas av förskollärares didaktiska överväganden och val.  

 

Bishops matematiska aktiviteter  
Enligt Bishop (1988) har matematiken en kulturhistoria. Matematik kan förstås som ett 

slags kulturellt redskap som är gemensamt i alla kulturer, men som nödvändigtvis inte 

behöver se enhetligt ut från en kulturell grupp till en annan. Förskollärare har en viktig 

roll att ge barn möjligheter att utveckla kunskap om matematik. Enligt 

Utbildningsdepartementet (2010) ställer dagens samhälle höga krav på matematiska 

färdigheter och matematisk förståelse för att individen ska kunna hantera sin vardag. 

Bishop (1988) har kommit fram till att det finns sex grundläggande matematiska 

aktiviteter som han anser är universella och att lärande sker i ett socialt samspel. Dessa 

aktiviteter har använts som inspiration till utformningen av läroplanens matematiska 

mål (Eriksson, 2014). Genom att förskollärare använder sig av Bishops sex matematiska 

aktiviteter är det möjligt för dem att sträva efter de matematiska mål som finns i 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Att leka/spela 

Den första aktiviteten handlar om att leka och spela. Här får barn förhålla sig till regler, 

möta olika strategier, gissa, chansa, tänka hypotetiskt samt föra resonemang (Bishop, 

1988). Lek är en grundläggande mänsklig process som bland annat också berör fysisk 

utveckling, socialt samspel och relationer. Samtidigt som leken innehåller alla dessa 

funktioner är den också en matematisk aktivitet. Lek kan även innebära att föreställa 
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sig, att gestalta och att gissa. I leken kan barn och vuxna undersöka och diskutera olika 

former, mått, tal, lägen och argumentation, vilket berör de andra matematiska delarna 

(Skolverket, 2013) 

Att förklara 

Denna aktivitet handlar om att förklara som menas med logiska kopplingar, 

klassifikationer, språkliga förklaringar och argument, ekvationer, former, diagram och 

tabeller (Bishop, 1988). Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver att barn 

resonerar och tänker, de sätter också ord på sina tankar samt förklarar vad det är de 

menar. Ett centralt moment i matematiken är att motivera och dra slutsatser.  

Att lokalisera 

Att lokalisera handlar om att utforska omgivningen (Bishop, 1988). Det handlar om att 

svara på frågan var. Barnet ska få träna sig på att beskriva och förstå. Detta kan vara ett 

sätt att förstå sig själv till den rumsliga omgivningen (Skolverket, 2013). Ett annat sätt 

kan även vara att barnen får upp ögonen för omvärlden runt omkring dem och att kunna 

orientera sig i tid och rum. Lägesord kan vara exempel som: över, under och mellan. Att 

läsa och rita kartor är ett sätt att lokalisera, likaså att leka kurragömma lekar (Heiberg 

Solem och Lie Reikerås, 2004). 

Att designa 

Denna aktivitet handlar om egenskaper hos olika föremål, som form, mönster, likheter 

och olikheter (Bishop, 1988). Med aktiviteten att designa menas även att skapa, 

beskriva och tillverka olika föremål. (Skolverket, 2013). Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2004) skriver att barn i tidig ålder känner igen egenskaper. När barnen är små 

hittar de ofta skillnader och likheter. En egenskap som hjälper barnen att skilja mellan 

olika saker är formen.  

Att mäta 

Med denna aktivitet menas bland annat att mäta och jämföra mängd, längd, volym, tid, 

temperatur och vikt (Bishop, 1988). Barn skaffar sig erfarenheter av volym när de t.ex. 

sitter i sandlådan och häller sand i olika stora byttor. När barn ritar kartor handlar det 

också om att designa eftersom kartor baserar sig på en förståelse kring mått (Heiberg 

Solem & Lie Reikerås, 2004).  

Att räkna 

Denna aktivitet handlar bland annat om att räkna mönster, antal, nummer, sannolikheter 

och talsystem (Bishop, 1988). Barnen kan räkna genom att använda sig av sina fingrar 

eller av huvudräkning. De använder sig av räkneramsor och lär känna siffror och tal runt 

omkring sig. Ett exempel då barnen lär sig räkna kan vara att räkna kottar i skogen där 

förskolläraren senare kan utmana genom att lägga till och ta bort kottar (Heiberg Solem 

och Lie Reikerås, 2004). 

 

De två aktiviteter som är vanligast är leka och förklara. De brukar finnas med även fast 

de övriga matematiska aktiviteterna är i fokus. Miljön och lärar- barn interaktionen har 
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betydelse för vilken av de sex aktiviteter som hamnar i fokus (Skolverket, 2013). 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) belyser också Bishops matematiska aktiviteter. 

De anser att det går att se matematiken även i andra sammanhang och inte bara som den 

vanliga skolmatematiken. Matematiken finns i en stor del av barnens naturliga vardag. 

För att synliggöra matematiken i vardagen kan förskollärare använda sig av Bishops 

matematiska aktiviteter. Utifrån hans tankesätt får förskollärare en bredare syn av vad 

som kan vara matematik och hur de kan arbeta med den. Matematiken finns både i det 

konkreta och i det abstrakta, när individen gör något och när de tänker. Bishops 

matematiska aktiviteter hänger samman med förskolans läroplan och där finns det även 

ett samband till skolmatematiken (Skolverket, 2013).  

 

Didaktiska utgångspunkter 
Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2011) menar att didaktik handlar om läran 

kring undervisning. Enligt Skolverket (2012) handlar didaktik om analys och förståelse 

kring vilka faktorer som påverkar lärandet och undervisningen. Jonsson (2011) anser att 

begreppet didaktik baserar sig på förskollärares olika beskrivningar av innehåll samt 

arbetsform. Didaktikens utgångspunkter är vad, varför, hur, vem, när och var. Nedan 

kommer det en förklaring kring dessa utifrån ett förskoleperspektiv:  

 Vad förskollärare förhåller sig till när de planerar ett innehåll eller genomför en 

aktivitet.  

 Varför barnen ska ha kunskap om det som förskollärare lär ut och varför barnen 

ska få kunskap om innehållet.  

 Hur förskollärare ska gå tillväga för att barnen ska förstå uppgiften.  

 Vem fokuserar på barnen eller barngruppen när gruppkonstellationer sätts 

samman.  

 När förskollärare skapar eller framkallar en situation. 

 Var undervisningen ska genomföras t.ex. utomhus. 

 

Innehållet i didaktik är något som ständigt är flexibelt. Detta är beroende på innehåll, 

barns erfarenheter och förskollärares intentioner. Det har även ett tydligt barnperspektiv 

och har ett samband med de didaktiska val som förskollärare gör (Jonsson, 2011). Det 

finns ett förenklat sätt att beskriva dessa utgångspunkter med hjälp av den didaktiska 

triangeln. I denna triangel finns tre punkter. Den första delen handlar om vad 

undervisningen i skolan ska innehålla och andra delen belyser frågan varför någon ska 

lära sig något om ett visst innehåll. Denna del handlar om de målsättningar som 

undervisningen berör samt vilka sätt förskollärare kan motivera barnen till att bli 

intresserade av vissa frågor. Den tredje och sista delen handlar om hur innehållet ska 

förmedlas och detta är ett metodproblem (Skolverket, 2012).   

 

Utifrån didaktiskt perspektiv kring barns lärande krävs det att förskolläraren är 

medveten om barnets tidigare erfarenheter och är uppmärksam på vad som sker i 

stunden (Jonsson, 2011). Det kan finnas hinder som är relaterade till de didaktiska 

utgångspunkterna. Detta eftersom många förskollärare påpekar att de inte vet hur de ska 

undervisa utomhus samt varför och när det i så fall ska ske (Szczepanski, 2008). Det 
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finns flera olika didaktiska förhållningssätt för förskollärare. Förskolläraren ska ge 

barnen verktyg för att underlätta deras lärande. Det är undervisningsprocessen som är 

utgångspunkten i didaktiken, jämfört med pedagogiken som skapar ett bredare 

perspektiv på utbildning och skola (Kansanen et al., 2011). Förskolläraren kan hitta 

olika alternativ genom att reflektera kring sin egen undervisning. Till exempel att 

analysera, se samband och söka orsaker. Dessa reflektioner kan även göras i samtal 

mellan barn och förskollärare, men även mellan kollegor (Lindström & Pennlert, 2012).  

 

Metod 
I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod till denna studie. Inledningsvis börjar vi 

med hur vi tänkte när vi gjorde vårt urval. Därefter beskriver vi hur genomförandet av 

intervjuerna gått till. Slutligen kommer en beskrivning av hur vi bearbetade vårt 

insamlade material.  

 

Vi har valt att undersöka hur ett mindre antal förskollärare undervisar matematik 

utomhus. Vi riktade in oss på en mindre målgrupp eftersom vi önskade intervjua 

förskollärare både från förskolor med utomhusinriktning och traditionella förskolor. 

Anledningen till varför vi väljer förskollärares perspektiv är för att i förskolans 

styrdokument framhålls det att förskolläraren har en viktig roll i den pedagogiska 

verksamheten. Genom att intervjua förskollärare finns det en möjlighet att få tillgång till 

deras synsätt (Bryman, 2011) genom att vi skulle kunna ställa följdfrågor och därmed få 

en djupare förståelse för hur förskollärare i olika verksamheter arbetar. För att kunna 

lyssna på intervjuerna flera gånger valde vi att använda oss av ljudupptagning som 

metod samt föra anteckningar under intervjuernas gång, detta för att vi skulle kunna 

koncentrera oss på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att anteckna allt (Löfgren, 

2014). Enligt Wehner-Godée (2010) finns det många olika ljudspelare för olika 

användningsområden. Vi valde att använda oss av mobiltelefon och surfplatta när vi 

spelade in intervjuerna. Vi laddade hem och provade flera olika ljudupptagningsappar 

innan vi valde vilken som passade oss bäst. Vi berättade också på plats när vi slog på 

och av ljudupptagningen eftersom förskollärarna skulle veta under vilken tid de blev 

inspelade.  

 

Vi har tagit hänsyn till de regler och riktlinjer som nämns i Vetenskapsrådet (2011) 

genom att vara så objektiv som möjligt i den bedömning som vi gör av andras 

forskning, i vår forskning har vi talat sanning, vi har även i våra utgångspunkter 

granskat och redovisat medvetet, vi har även genom dokumentation och arkivering 

hållit en god ordning i vår datainsamling, våra metoder och resultat har även redovisats 

öppet. 

 

Urval av förskolor  
Bryman (2011) hävdar att i forskning med kvalitativ ansats är urvalet oftast målinriktat. 

Vi har valt att fokusera på förskolor och att intervjua förskollärare kring hur de 

undervisar matematik i utomhusmiljön. Vi har intervjuat åtta förskollärare som arbetar 
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på åtta olika förskolor från tre olika kommuner i Mellansverige. Tre av dessa förskolor 

har en utomhuspedagogisk verksamhet där de den största delen av dagen bedriver sin 

verksamhet utomhus. Samtliga förskolor hade egen förskolegård förutom en som delade 

gård med en annan förskola. Alla förskolor har olika förutsättningar för utomhusmiljön t 

ex. storlek och växtlighet på gården, redskap, antal barn samt olika gångavstånd till 

närmaste skogsområde. I vår studie hade samtliga förskolor kort avstånd till olika 

skogsområden. Vi började med att kontakta flera olika förskolechefer via mail eller 

telefon för att fråga dem om de godkände att vi intervjuade förskollärare på deras 

förskolor och även för att få tips på förskollärare som vi kunde kontakta. Därefter 

kontaktade vi avdelningarna eller förskollärarna via mail eller telefon där vi frågade om 

de var intresserade av att delta i studien (se bilaga 1).  

 

Genomförande av intervjuer  
Vi började med att skriva ner intervjufrågorna (se bilaga 2). När vi formulerade dem 

tänkte vi på didaktikens utgångspunkter, vad, hur, varför, vem, när och var. Genom att 

vi utformade öppna frågor kring didaktikens utgångspunkter kunde respondenterna 

svara fritt. Fördelar med att ha öppna frågor är att respondenten kan säga vad den tycker 

och de kan också ge utrymme till nya tankar som inte intervjuaren har tänkt på. 

Nackdelarna med öppna frågor är att intervjuerna kan dra ut på tiden och att det oftast är 

mer tidskrävande att sammanställa intervjuerna (Bryman, 2011). Hjalmarsson (2014) 

skriver även hon om öppna frågor. Hon anser att med öppna frågor får respondenten en 

möjlighet att besvara dem med sina egna ord. Under intervjuerna ställde vi även 

följdfrågor som vi hade skrivit ner på ett papper som stöd. Vi försökte tänka på att inte 

ställa ledande frågor för att inte påverka respondenternas svar. Wehner-Godée (2010) 

förklarar att det är svårt att lära sig undvika att ställa ledande frågor under intervjun och 

detta håller vi med om. Författaren förklarar även att första gången intervjun sker kan 

det kännas konstlat. Men det underlättar att välja ett ämne som den som blir intervjuad 

är intresserad av och även vi som intervjuar vill få kunskap om.  

 

Innan vi startade intervjun delade vi ut ett utskrivet missiv till respondenterna som de 

fick signera. Där står det att deltagandet är frivilligt och där de när som helst kan 

avbryta intervjun, samt att det insamlade materialet endast kommer användas till detta 

arbete. Wehner-Godée (2010) förklarar att etik handlar om hur vi behandlar individer på 

ett sätt som inte är integritetskränkande. En självklar regel som alltid ska förekomma är 

att få tillåtelse av de individer som blir dokumenterade. Respondenterna fick läsa på och 

godkänna detta brev innan vi startade intervjuerna. En av de viktigaste delarna inom 

forskningsetiken är att informera om undersökningen samt att personerna ger sitt 

samtycke till att delta (Löfdahl, 2014).  

 

De intervjuade förskollärarna arbetar med barn i varierande åldrar, allt från syskon till 

åldersindelade barngrupper. Vi har även intervjuat förskollärare som arbetar med barn 

som har särskilda behov. Det var förskollärarna själva som bestämde tid och plats för 

intervjuerna. De flesta intervjuer gjordes inomhus i ett enskilt rum förutom en intervju 

som pågick utomhus med barn runt omkring. Alla intervjuer gjordes under 

förskollärarnas arbetstid. Intervjuerna varade mellan 5 minuter upp till 30 minuter. 

Anledningen varför den kortaste intervjun endast tog 5 minuter var för att den skedde 
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vid en dålig tidpunkt direkt efter lunch. Respondenten hade inte tid att sitta ned och bli 

intervjuad. Dock fick vi utförliga och intressanta svar av respondenten som tas upp i 

resultatet. 

 

Bearbetning av material 
Våra inspelade intervjuer lyssnades igenom och skrevs ut. Vårt inspelade material har 

en sammanlagd längd på 120 minuter. Efter att vi hade genomfört varje intervju satte vi 

oss ner och lyssnade och gjorde utskrifter på datorn. Björklund (2008) skriver att en 

transkriberad intervju är en skriftlig sammansättning samt en tolkning av en verbal 

kommunikation. När forskare går igenom det inspelade materialet kan de även få syn på 

fenomen som de under intervjutillfället inte reagerat på (Bjørndahl, 2005; Wehner-

Godée, 2010).  

 

I intervjuerna har vi fokuserat på förskollärares didaktiska val. När vi gjorde utskrifter 

lyssnade vi igenom intervjuerna flera gånger för att få en tillförlitlig bild av 

intervjuerna. Vi såg ganska tidigt ett tydligt mönster i respondenternas svar. Vi kunde 

upptäcka att deras tankesätt hängde samman med varandra. Utifrån vår empiri har vi 

ordnat och sorterat den data vi fått fram av det utskrivna materialet för att synliggöra 

tydliga mönster utifrån respondenternas svar och våra frågeställningar och det är dessa 

som vi utgått ifrån i resultatet. Vi har även lyssnat på varandras inspelade material för 

att få en tydligare bild över alla intervjuer. Under utskriftsprocessen använde vi oss av 

en tabell med tre kolumner för att lättare upptäcka eventuella mönster som kan ha 

förekommit i flera intervjusvar. I första kolumnen skrev vi ner hela intervjun och i de 

andra kolumnerna skrev vi ner de valda delar som vi tyckte var mest intressant som 

respondenterna berättade om. I tredje kolumnen försökte vi synliggöra det viktigaste 

från intervjuerna och detta sammankopplade vi sedan ihop till olika underrubriker i 

resultatdelen. Bryman (2011) hävdar att namn på platser och förskolor eller andra 

specifika kännetecken inte får förekomma i arbetet och detta har vi tänkt på i vårt 

utförande. En annan viktig del är att ändra informanternas namn, därför är namnen i 

resultatet fingerade eftersom att det inte ska gå att känna igen personer eller förskolor. 

Eftersom vi har intervjuat både män och kvinnor har vi valt att ge förskollärarna 

könsneutrala namn. Detta eftersom vi anser att deras kön inte påverkar resultatet i någon 

form. 

 

Vårt tolkningsverktyg som vi använt oss av i analysarbetet är Bishops sex matematiska 

aktiviteter (Bishop, 1988) och didaktiska utgångspunkter (Jonsson, 2011). I vårt 

insamlade material synliggjordes olika didaktiska val som förskollärarna gjorde. Utifrån 

dessa val har vi valt att kategorisera respondenternas svar i fyra underrubriker för att få 

en tematisk och tydlig framställning. Vi har utgått från de didaktiska utgångspunkterna 

när vi har analyserat fram vårt resultat. Dessa didaktiska punkter är: vad, varför, hur, 

vem, när och var. 
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Resultat  
I detta avsnitt presenteras de resultat som vi har kommit fram till efter att ha analyserat 

våra intervjusvar. För att förtydliga våra olika delar i resultatet har vi infogat citat från 

våra intervjuade förskollärare. Genom vårt analysarbete har vi synliggjort olika 

kategorier, dessa är: Spontana situationer i undervisningen, planerade situationer i 

undervisningen, utmaningar i undervisningen och förskollärares kunskap om barnen. Vi 

har även försökt urskilja Bishops sex matematiska aktiviteter i förskollärarnas svar. 

Utifrån vårt syfte och våra två frågeställningar presenteras här resultatet.  

 

Spontana situationer i undervisningen 
Förskollärare gör många didaktiska val under en dag i verksamheten. Vissa val av 

förskolläraren är spontana och andra är planerade. Förskolläraren behöver vara 

medveten om att ta tillvara på de spontana som händer i stunden för att få syn på 

barnens intresse, vilket leder till en meningsfull aktivitet. Nedan följer ett citat från en 

förskollärare som beskriver en situation där det har uppstått ett problem som sedan 

omvandlas till en lärandesituation. Där visade förskolläraren kunskap om att ta tillvara 

på de spontana situationerna. Gruppen hade glömt sitt stekkärl på förskolan, men istället 

för att gå tillbaka till förskolan och hämta den ordnade förskolläraren detta på ett annat 

sätt. Barnen fick hitta en egen pinne för att använda som grillspett, samtidigt fick de öva 

på matematiska begrepp. 

 

Sist glömde vi Muurikkan, som vi både skulle baka bröd på och grilla korv på. Ja men då 

lär vi ha grillpinnar. Och då fick alla leta efter en pinne som var lika lång som benet och 

lika tjockt som fingret. Och sen kunde man jämföra varför var din pinne längre än min och 

hur kan det komma sig? – Kim 

 

Detta exempel kan kopplas ihop med den didaktiska utgångspunkten hur. Med detta 

menas hur förskolläraren agerade för att få barnen att förstå uppgiften. I detta exempel 

omvandlade förskolläraren ett problem som uppstått till en matematisk aktivitet där 

barnen fick använda sig av sina kunskaper genom att mäta och jämföra pinnarnas längd 

samt tjocklek. Förskolläraren gjorde detta val av två anledningar. Främst för att de 

skulle kunna laga maten som tänkt men även som ett didaktiskt val då förskolläraren 

såg att det skulle bli en matematisk aktivitet. Detta exempel kan vi även koppla ihop 

med Bishops aktivitet att mäta. Den här aktiviteten handlar om att mäta och jämföra. I 

detta exempel får barnen en spontan uppgift av förskolläraren att hitta en bra grillpinne. 

Eftersom att barnen ska jämföra sitt ben och finger med en pinne kommer även 

kroppsuppfattning in i aktiviteten.   

 

I följande citat beskriver förskolläraren hur de arbetar med matematik i de spontana 

aktiviteterna. Förskolläraren anser att de kan arbeta mycket med matematik genom det 

spontana som sker i verksamheten. Förskolläraren beskriver även att de brukar räkna, 

prata färg, former och storlek, till exempel liten och stor. I exemplet kommer även 

molnformer upp, hur molnen kan se ut och hur dessa ändrar sin form snabbt med hjälp 

av vinden. Genom att vara utomhus där det sker saker runt omkring hela tiden kan 
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förskollärare ta tillvara på det spontana. Till exempel att diskutera olika storlekar på 

fåglar som flyger förbi.   

 

Spontant så räknar vi otroligt mycket. Vi jobbar med matte, just nu med färger och former, 

vi pratar ju molnformer och liksom sådant där också. Liten fågel och större fågel, sådana 

grejer. Spontant så tar man vara på det. (Kit) 

 

Detta exempel kan kopplas ihop med de didaktiska utgångspunkterna när och vad. Med 

när menas att förskollärare har ett syfte med en aktivitet även fast den uppstår spontant 

och vad de förhåller sig till under aktivitetens gång. Förskolläraren syfte är att 

uppmärksamma vad som sker i stunden och att arbeta med former utifrån molnen på 

himlen, låta barnen jämföra storlek och prata om olika matematiska begrepp. Den 

matematiska aktivitet som syns i detta exempel är att designa samt att förklara, som 

menas med att beskriva hur något ser ut och att barnen får berätta hur de tänker. Det kan 

också vara att kunna se skillnader och likheter. I exemplet blir detta relevant då barnen 

får bekanta sig med färger och former. Designa kan även kopplas ihop med att 

uppmärksamma hur molnen på himlen ändrar sin form. 

 

Planerade situationer i undervisningen 
Lika viktigt som det är med spontana aktiviteter behövs även planerade aktiviteter i 

förskolans verksamhet. Vi har kunnat se utifrån våra intervjuer att förskollärarna arbetar 

mycket olika kring planerade och oplanerade aktiviteter. Genom planerade aktiviteter 

kan förskollärare nå olika mål i läroplanen. Sedan har det framkommit att de planerade 

aktiviteterna inte alltid blir som förskollärarna tänkt då det inte alltid är lätt att fånga 

barnens intresse. Då måste förskollärarna göra ett snabbt val kring hur aktiviteten ska 

fortsätta. I citatet nedan berättar förskolläraren hur en planerad aktivitet kan se ut. Till 

denna aktivitet har förskolläraren förberett ett skrivet brev som sedan lästes upp för 

barnen. Barnen fick ett uppdrag av en björn där de skulle hjälpa den att hitta in till 

värmen genom att rita en karta över förskolegården. Aktiviteten att rita en karta handlar 

om att ge barn möjlighet att utforska rumsuppfattning, lokalisera och lösa problem 

vilket är en matematisk aktivitet.   

 

Barnen har fått rita en karta. Vi fick ett brev förut från en björn som var ute och frös förra 

julen innan de blev sådär jättekallt. Han ville hitta vägen in men visste inte hur han skulle 

gå så då fick barnen rita en karta. (Alex)  

 

De didaktiska utgångspunkterna som kan ses i exemplet ovan är när, hur, och vad. Med 

detta menas när förskolläraren skapar en situation genom en planerad aktivitet, hur 

förskolläraren ska gå tillväga för att barnen ska förstå uppgiften samt vad förskolläraren 

förhåller sig till när de planerar ett innehåll. I denna situation skapade förskolläraren en 

planerad aktivitet genom att skriva ett brev. Detta gjorde förskolläraren för att fånga 

barnens intresse och att barnen skulle få en förståelse för rumsuppfattningen i 

utomhusmiljön. Barnen fick se omgivningen med nya ögon genom att rita kartan 

uppifrån. Även lokalisera finns med i aktiviteten eftersom barnen får rita en karta. I 

Bishops sex matematiska aktiviteter är en av aktiviteterna att lokalisera. Lokalisera blir 
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tydligt då barnen får hjälpa björnen att orientera sig i miljön genom en karta som de 

själva har ritat.  

 

I en planerad aktivitet är det viktigt med ett syfte, detta för att förskollärare ska kunna 

arbeta målstyrt med den matematiska aktiviteten. I och med att ett syfte skapas vet 

förskolläraren vad aktiviteten ska handla om och hur det matematiska innehållet kan 

synliggöras utomhus. Om det inte finns ett syfte kan det lätt hända att förskolans 

verksamhet enbart kretsar kring barnens omsorg. Förskolläraren påpekar även att det är 

viktigt med en struktur. Om de har en tydlig struktur blir det lättare att nå läroplanens 

mål, då det annars lätt kan bli att något annat kommer i vägen för aktiviteten. Det kan 

även hända att ingenting blir av på grund av en dålig struktur, till exempel att 

förskollärarna bara är ute med barnen utan ett syfte.  

 

Man måste ha ett syfte. De tycker jag vad än man jobbar med måste man ha ett syfte. Du 

måste veta, annars blir det ingenting. Då är man bara ute, åh vad skönt. Men nä, jag är inte 

här för att passa barn. Jag vill ha en struktur, det här syftet har jag nu, för det är faktiskt hit 

jag vill nå med barnen. (Charlie)  

 

Den didaktiska utgångspunkten som stämmer samman med detta exempel är vad. 

Denna utgångspunkt kan förskollärare förhålla sig till när planeringen av ett innehåll 

sker eller när de genomför en aktivitet. Aktiviteten skapas i verksamheten genom ett 

planerat syfte. Arbetslaget bör gemensamt bestämma vilka mål och syften som ska nås 

på avdelningen, sedan behöver arbetslaget samarbeta för att nå dessa. En planerad 

aktivitet behöver inte vara något stort. Det räcker med en liten planering som 

förskolläraren kan följa. I kommande citat förklarar förskolläraren att en tanke ska 

finnas kring vilka mål aktiviteten ska uppnå. Förskolläraren förklarar att de alltid har en 

baktanke med varje planerad aktivitet samtidigt som de förhåller sig till barnens 

intresse. I intervjun framkom det att när förskolläraren följer barnens intresse kan de nå 

ett matematiskt innehåll och läroplanens mål automatiskt.  

 

Har vi planerad undervisning då har man ju alltid tänkt ut en baktanke med vad det är man 

vill åt. Sen gör man ju de med hjälp av barnens intresse, förstår du kopplingen där? Jag har 

ju läroplanen som jag måste beta av tänkte jag säga. Så den kan jag inte välja bort. Men 

läroplanen kan du få in genom att följa barnens intresse. Det går. (Robin)  

 

De didaktiska utgångspunkterna i detta exempel är vad och hur. Detta eftersom 

förskolläraren planerat en aktivitet med ett innehåll och ett syfte samt hur de ska gå 

tillväga för att följa barnens intresse. När arbetslaget planerar för de olika aktiviteterna 

utgår de ifrån läroplanen samt barnens intresse. Detta för att barnen ska tycka att 

aktiviteterna är roliga och att dessa ska ha ett syfte. Förskolläraren anser genom att följa 

barnens intresse kan de få in läroplanen i verksamheten. 

 

Utmaningar i undervisningen 
I intervjuerna pratade samtliga förskollärare om att fånga barnen genom deras intressen. 

Förskollärarna förklarade även att matematik finns överallt i verksamheten. Genom att 
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förskolläraren är uppmärksam på vad barnen intresserar sig för kan de fånga alla barns 

intresse. Förskolläraren ansåg att det är en stor del av deras arbete i verksamheten. Även 

i de andra resultatdelarna synliggörs det hur förskollärarna arbetar kring barns intresse. I 

citatet nedan beskriver förskolläraren en händelse där en matematisk aktivitet pågår och 

där de fångar barnens intresse genom ett brev. På avdelningens arbetar de just nu med 

temat Pettsson och Findus. Barnen har fått i uppdrag att göra ett varsitt fiskespö. 

Uppdraget ledde till en matematisk aktivitet. 

 

Just nu har vi Pettsson och Findus som tema. I tisdags fick vi brev och då skulle barnen 

göra fiskespö. Fiskespöt skulle vara lika långt som det längsta barnet och linan skulle vara 

lika lång som det kortaste barnet. Sen fick barnen mäta och kolla av. De tycker att det är 

jätteroligt och de kommer på idéer själva. När de får en sådan uppgift så glänser de lite. 

Men om jag bara skulle ha sagt “Ska vi göra ett fiskespö?” så hade det inte varit samma 

sak. Då hade det inte varit lika kul.  Det gäller hur man fångar dem också. (Alex) 

 

I den här händelsen får barnen använda sig av kroppen för att mäta. Förskolläraren 

påpekar hur viktigt det är att fånga barnen. Genom att barnen får glänsa ökar även deras 

självförtroende. Förskolläraren påpekar hur viktigt det är när de presenterar en aktivitet 

för barnen. I detta fall fångade förskolläraren barnen genom ett brev. Den didaktiska 

utgångspunkten när kan förstås som när förskolläraren skapar en aktivitet. I denna 

aktivitet har förskolläraren skrivit ett brev till barnen där dem får ett uppdrag att göra ett 

fiskespö. Eftersom barnen får mäta, jämföra och skapa ett fiskespö kan detta kopplas 

ihop med Bishops sex matematiska aktiviteter att mäta och att designa. Men det kan 

även kopplas ihop med att leka eftersom barnen får föra resonemang till sina idéer. I 

kommande citat förklarar respondenten hur förskollärare fångar och utmanar barnen 

utifrån deras intressen. Förskolläraren förklarar att de har planerat att arbeta kring ett 

ämne men barnen visar intresse för någonting helt annat, då får förskolläraren ändra 

riktning och följa barnens intressen. Förskolläraren förklarar att de kan berätta och göra 

hur mycket som helst kring aktiviteten men har de inte barnen med sig blir inte 

aktiviteten meningsfull. 

 

Det är det som är så bra med här och nu, nu gör vi det här. Sen måste du också utmana. Du 

måste komma till barnen. Du måste se vilka som har kunskap kring olika former och ser 

dessa överallt, och vissa barn har inte utvecklat det synsättet än. Dem måste man också 

försöka fånga och hur gör du då med det här barnet. Det är också himla olika hur man gör. 

Vissa barn är intresserade av det här och då kan jag fånga dem i det här, men andra barn 

skulle jag inte fånga i den här situationen, då måste jag göra de här istället. Det är också en 

utmaning för en vuxen. (Charlie) 

 

Den didaktiska utgångspunkten för detta citat är hur eftersom förskolläraren vill anpassa 

uppgiften för att alla barn ska förstå. Förskolläraren nämner att alla barn i barngruppen 

inte har samma intresse. De barn som kan fångas i en situation kanske inte kan fångas i 

en annan. Detta är även något som förskolläraren behöver tänka på i sitt 

förhållningssätt. Det går inte att anta att alla barn har samma intresse utan de måste utgå 

från varje enskilt barn, att anpassa verksamheten för varje barn. Förskolläraren i citatet 

anser att personalen ska veta på vilken kunskapsnivå barnen ligger annars blir det svårt 
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att kunna utmana barnen. Samtidigt poängteras det att alla förskollärare gör olika val 

och har olika arbetssätt.  

 

Förskollärares kunskap om barnen 
Förskollärarna gör olika val när de ska utföra en aktivitet. I den här kategorin utgår de 

från barnens utveckling och ålder. Eftersom barns utveckling och ålder varierar i 

förskolan behöver förskolläraren göra medvetna val kring detta för att tillgodose det 

enskilda barnets lärande. Vissa förskollärare berättade att de delar barnen i mindre 

grupper när de ska utföra vissa aktiviteter. De gör didaktiska överväganden där barnens 

erfarenheter påverkar gruppindelningen.  

 

I följande citat beskriver förskolläraren sina tankar kring vilka didaktiska val som görs 

vid planering av en aktivitet. Förskolläraren berättar att beroende på hur gruppen ser ut 

eller vilken aktivitet som ska ske görs olika val. Förskolläraren förklarar till exempel att 

vissa barn i gruppen inte orkar gå lika långt som andra. Då väljer förskolläraren att 

aktiviteten ska ske i närheten av förskolan. När vissa av barnens tålamod tagit slut kan 

dessa välja att gå tillbaka till förskolan. Förskolläraren förklarar även att de gör samma 

val när de ska ha NTA. Med NTA menas naturvetenskap och teknik för alla. 

Förskolläraren resonerade att de aktiviteter som går snabbt att utföra får de barn som har 

dåligt tålamod vara med på och de aktiviteter som tar längre tid får de barn som har 

bättre tålamod följa med på. För att göra dessa val måste förskolläraren ha en god 

kunskap om barnen och deras utveckling. 

 

Vi gör så att vi går alltid iväg på förmiddagen och där delar vi gruppen. Då går man iväg 

med de som har mattelek eller vad det kan vara. Och då kan man tänka om man har någon 

med sig som inte orkar hålla på så länge då går man inte så långt bort utan man kan skicka 

tillbaka det barnet när man ser att den börjar tröttna. Det är lika när vi har NTA, då anpassar 

vi så att vi tar med de barn som har dåligt tålamod när de är aktiviteter som händer snabbt 

och vice versa. (Kim) 

 

Den didaktiska utgångspunkten som syns i detta exempel är vad. Med vad menas hur 

förskollärare förhåller sig till innehållet när de planerar en aktivitet. Men även vad 

förskolläraren har uppmärksammat och förberett för det enskilda barnet. Denna 

förskollärares didaktiska val har varit att se vilka barn som har bättre tålamod än andra. 

Förskollärarens val är även att planera aktiviteterna utifrån barnens ork då vissa inte 

orkar gå lika långt som de andra barnen.  

 

I kommande citat berättar en förskollärare om sina tankar och val som görs vid en 

aktivitet utomhus. Förskolläraren berättar att de hade ett barn på avdelningen som hade 

kommit längre i sin matematiska utveckling än de andra barnen. Förskolläraren skulle 

göra en matematisk aktivitet kring räkning. Eftersom detta barn kommit längre i sin 

utveckling än de andra barnen på avdelningen blev lärarens uppgift att utmana honom. 

Förskolläraren hade kunskap om barnets kunnande kring multiplikationstabellen och 

därför fick han en svårare uppgift att lösa jämfört med de andra barnen. De övriga 

barnen fick hämta olika naturmaterial och samtidigt träna på addition, medan pojken 
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fick träna på multiplikation när han hämtade olika naturmaterial. Förskollärare bör 

utmana varje enskilt barn på deras egen nivå eftersom de inte kan anta att alla barn är på 

samma nivå. Förskolläraren nämner att samma aktivitet kan göras på olika nivåer och 

att de då undviker att någon blir utpekad. 

 

Vi har haft en 5 åring som var väldigt duktig i matte. Han kunde upp till sjuans 

gångertabell. Då gäller det att hitta en aktivitet som passar gruppen där han är. Då får man 

tänka till lite. Det kunde det vara så att vi skulle hämta kottar. Någon får hämta stenar och 

någon annan hämtar kottar som de ska lägga på rad och jämföra hur långt det är. Då får ett 

barn hämta tre stenar och ett annat barn får hämta fyra pinnar men han fick hämta 2 gånger 

3 kottar och så kom han tillbaka med sex stycken. Men det gäller ju ändå att hitta aktiviteter 

som man kan göra med hela gruppen men att man får snäppa upp det lite eller göra det lite 

basic för någon annan. Men ändå att man känner att alla är med i samma aktivitet. (Kim) 

 

Detta exempel kan kopplas samman med den didaktiska utgångspunkten vad. Detta 

eftersom pojken visar sin matematiska kunskap och viljan att få utmanande aktiviteter. 

Han har ett behov av att utmanas på en annan nivå än de andra barnen. Förskolläraren 

väljer då att ändra och göra mer utmanande uppgifter till pojken jämfört med de andra 

barnen. Genom att ge pojken multiplikationsuppgifter utmanas han på sin nivå. Jämfört 

med de andra barnen som får räkna addition på sina matematiska nivåer. Detta citat går 

att kopplas ihop med Bishops aktivitet att räkna. Genom att räkna får barnen svara på 

frågan om hur mycket. I den här situationen får barnen räkna naturmaterial med hjälp av 

addition och multiplikation.  

 

Sammanfattning 
I resultatet framkom det att förskollärare gör många didaktiska val under en dag i 

verksamheten. Vissa val är spontana och andra är planerade. Förskolläraren bör vara 

medveten om att ta tillvara på det spontana som händer i stunden för att följa barnens 

intresse. Under den första underrubriken beskrevs hur förskollärare omvandlar spontana 

situationer till lärandesituationer. Lika viktigt som det är med spontana aktiviteter 

behövs även planerade aktiviteter i verksamheten. Vi har kunnat se utifrån våra 

intervjuer att förskollärarna arbetar mycket olika kring planerade och oplanerade 

aktiviteter. Genom planerade aktiviteter kan de nå olika mål i läroplanen. Sedan har det 

framkommit att de planerade aktiviteterna inte alltid blir som de tänkt då det inte alltid 

är lätt att fånga barnens intresse. I intervjuerna talade samtliga förskollärare om att 

fånga barnen genom deras intressen. Förskollärarna förklarade även att matematik finns 

överallt i verksamheten. Genom att förskollärare är uppmärksamma på vad barnen 

intresserar sig för kan de fånga alla barns intresse. Eftersom barns utveckling och ålder 

varierar i förskolan behöver förskolläraren göra medvetna val i undervisningen för att 

tillgodose de enskilda barnets lärande. 

 

Diskussion 
Inledningsvis kommer vi att utvärdera och diskutera vår metod. Därefter kommer vi 

diskutera det resultat som vi kom fram till med hjälp av de didaktiska frågorna och 

Bishops sex matematiska aktiviteter. 
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Metoddiskussion 

Anledningen till varför vi valt intervjua förskollärare är eftersom att i förskolans 

styrdokument framhålls det att förskolläraren har en viktig roll i den pedagogiska 

verksamheten. Vi ville ha ett målinriktat urval och därför valde vi att enbart intervjua 

förskollärare (Bryman, 2011). När vi gjorde vårt urval av förskolor strävade vi efter att 

få göra våra intervjuer på traditionella förskolor och förskolor med utomhusprofilering. 

Helst ville vi intervjua förskollärare i “I ur och skur” förskolor men de som vi 

kontaktade hade inte möjlighet att ställa upp. Då fann vi istället tre förskolor som 

spenderade mycket tid utomhus och som hade en utomhusprofilering. Resten av våra 

valda förskolor blev slumpmässigt utvalda.  

 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar valde vi att intervjua förskollärare. Detta ansåg vi 

var en bra metod eftersom vi ville synliggöra hur förskollärarna arbetar kring matematik 

i utomhusmiljön. Vi genomförde strukturerade intervjuer med öppna frågor. Öppna 

frågor var ett självklart val då förskollärarna får möjlighet att berätta fritt kring hur de 

tänker och vi kunde samtidigt ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Dock ansåg vi att det 

var svårt att ställa följdfrågor då det lätt blev att vi avbröt förskollärarna när de berättade 

något intressant. Vi valde även att spela in våra intervjuer eftersom vi då kunde lyssna 

på det inspelade materialet flera gånger (Bjørndahl, 2005). Vi valde att inte delta 

tillsammans under intervjutillfällena utan ansåg att vi ville vara effektiva och försöka 

hinna med många intervjuer var. Dock hade det kanske varit bra om båda hade närvarat 

under varje intervjutillfälle eftersom vi då hade kunnat stötta varandra med följdfrågor. 

Vi märkte att när vi satt och lyssnade på varandras intervjuer intresserade vi oss för 

olika saker. Vi frågade ibland varför den andre inte valde att ställa följdfrågor kring 

vissa områden. Då hade det varit bättre om båda varit med under intervjuerna. Vi hade 

även tankar på att observera förskollärarna under en matematisk aktivitet i 

utomhusmiljön. Men på grund av tidsbrist valde vi att utesluta detta. Vi anser att det 

skulle bli svårt att hitta bra tillfällen där vi både hade kunnat intervjua förskollärare och 

varit med och observerat under en aktivitet. Något vi tänkte på var att förskolläraren 

antagligen hade planerat en aktivitet om de visste att vi skulle komma och observera. Då 

hade vi bara kunnat observera de planerade aktiviteterna men inte de spontana. När vi 

skrev våra intervjufrågor tänkte vi på att inte ha för många frågor. Detta eftersom att det 

inte skulle ta för lång tid. Nu i efterhand har vi insett att vi skulle kunnat ha haft fler 

frågor då intervjuerna inte tog så lång tid som vi beräknat. 

 

Om vi valt en annan metod som exempelvis enkäter hade vi kanske fått fram ett annat 

resultat. Vi hade troligtvis även fått in fler svar. Eftersom svaren i en enkät oftast är 

begränsade blir det också enklare att analysera. Vi hade även kunnat nå ut till 

förskollärare i hela Sverige, vilket också hade varit ett intressant perspektiv. En annan 

fördel med enkäter är att det inte känns lika påträngande för respondenten som en 

intervju kan göra. Under våra intervjuer kunde vi känna att vi störde då förskollärarna 

behövde avbryta sitt arbete. En annan nackdel hade varit att vi inte kunnat ställa 

följdfrågor i en enkät som vi nu gjorde under våra intervjuer (Bryman, 2011). 
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När vi sedan kom till analysarbetet lyssnade vi igenom vårt insamlade material. Vi 

analyserade våra egna intervjuer och skrev ner dem i en tredelad tabell. Tack vare denna 

tabell fick vi en tydlig överblick över alla intervjuer. I denna tabell kunde vi se ett 

tydligt mönster i respondenternas svar. Tabellen passade oss bra då väl synliga exempel 

framkom och vi kunde synliggöra dessa i kolumnerna. Vi anser att vi inte kunnat 

analysera våra intervjuer på något tydligare sätt.   

 

Resultatdiskussion 
Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till vårt valda teoretiska perspektiv 

och tidigare forskning. Vi har valt att använda oss av samma underrubriker som i 

resultatet. Här kommer vi även att klargöra Bishops sex matematiska aktiviteter 

(Bishop, 1988) i relation till våra citat som syns i resultatet.  

Spontana situationer i undervisningen 

Genom att förskollärare är medvetna om det spontana och tar tillvara på det som händer 

i stunden kan många lärandesituationer skapas. För att kunna skapa dessa 

lärandesituationer måste förskolläraren lyssna på barnen och ta tillvara på deras 

intressen (Kermani & Aldemirs, 2015). Detta är inte alltid lätt då det finns många barn i 

en barngrupp och många olika viljor. Något positivt med detta är att intresset ofta 

påverkar övriga barngruppen och då fångas hela gruppen ändå. På samma sätt kan detta 

påverkas av förskollärares kunskap och engagemang. Därför är det av stor vikt att 

förskolläraren har kännedom kring det som barnen intresserar sig för eftersom de då har 

möjlighet att utforma undervisningen efter barnens kunskaper och behov (Kermani & 

Aldemirs, 2015). Förskollärare behöver inte alltid ha något planerat när de till exempel 

ska gå till skogen tillsammans med barngruppen. Genom att barn får utforska naturen 

under fria former och upptäcka naturens innehåll leder det till att barnen vill fortsätta 

utforska mera (Chawla, 2006).  

 

Barns lärande kring matematik utvecklas genom att de pendlar mellan tänkande och 

handling. Detta sker bland annat när barnen får prova sina idéer spontant i det verkliga 

livet men också när förskollärare utmanar deras förförståelse (Heiberg Solem & Lie 

Reikerås, 2004). Ett annat sätt att uppmuntra barns lärande är att förskolläraren ställer 

utmanande matematiska frågor (Ball, Thames & Phelps, 2008). Matematikförståelse 

utvecklas även när barnen får använda sina sinnen och grovmotorik och detta ges det 

möjlighet till i utemiljön (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011). Vi tror att det är viktigt att 

låta barnen göra egna upptäckter med hjälp av sina sinnen. Däremot anser vi att 

förskollärarens roll är viktig för att stödja barns utveckling och lärande i det spontana. 

Detta för att de hjälper barnen och synliggör för dem spännande händelser. 

 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv bör förskolläraren vara uppmärksam på vad som sker i 

stunden för att ta reda på vad barnen engagerar sig för och kunna stödja barnen i deras 

upptäckande (Jonsson, 2011). Dock krävs det att förskollärarna är flexibla när de är i 

utomhusmiljön då barnen lätt ändrar riktning då det händer mycket runt omkring dem. 
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Det kan även vara en nackdel med att ha matematikundervisning utomhus då en fågel 

eller något liknande kan göra att barnen riktar fokus mot det istället för det matematiska 

innehållet. Men detta får inte hämma förskollärarna till att inte vilja vara i 

utomhusmiljön då det kan ses som en händelserik och rolig stund (Brugge & 

Szczepanski, 2011). Det krävs dock att förskollärare är medvetna om att det kan uppstå 

plötsliga händelser och förhålla sig till det för att sedan föra tillbaka fokus till 

undervisningsinnehållet.  

 

I resultatet framkom det att förskollärare anser att de kan arbeta mycket i vardagen med 

matematik utomhus genom det spontana som sker i förskolan. Enligt de intervjuade 

förskollärarna får barnen utifrån deras eget intresse arbeta med färger och former 

utomhus samt mäta med hjälp av naturmaterial som till exempel pinnar och räkna antal. 

Dessa matematiska aktiviteter har skett genom oplanerade aktiviteter eftersom 

förskollärarna varit uppmärksamma på vad de barnen verkar upptagna av. 

Förskollärarna behöver ha en öppenhet för oväntade händelser och detta gör att arbetet 

tillsammans med barnen kan ta nya vändningar (Mårtensson et al, 2011). Det kan även 

finnas en rädsla hos förskollärare hur de ska fånga upp barnen vid oväntade vändningar 

eftersom vissa kan känna att de inte har kunskap om det barnen intresserar sig för. 

Genom att barnen ändå visar intresse för något oväntat anser vi att förskollärare ändå 

ska ta det som något positivt och vidareutveckla det. Därför måste förskollärare vara 

lyhörd för det som barnen intresserar sig för. 

 

Mårtensson et al. (2011) påpekar att förskollärare ska ha en tydlig struktur men även ha 

en öppenhet för oväntade händelser. Men kan en tydlig struktur och oväntade händelser 

samspela? Vi anser att detta går då förskollärare kan undervisa i planerade aktiviteter 

under dagen men barnen får själva välja hur dessa aktiviteter ska genomföras. Till 

exempel att gruppen ska gå till skogen för att leta efter matematik, då kan förskolläraren 

uppmärksamma vad barnen intresserar sig för. Utifrån detta kan förskolläraren sedan 

starta en matematisk aktivitet. När förskollärare undervisar är det viktigt att de har 

förmåga att presentera matematiska aktiviteter (Ball, Thames & Phelps, 2008). Detta för 

att aktiviteterna ska bli innehållsrika och intressanta för barnen. I vårt resultat har det 

framkommit att spontana aktiviteter är något positivt och förskollärarna ser det som 

något bra som de kan använda sig av. Ett effektivt arbetssätt kan då vara när 

förskollärare utgår ifrån barnens intresse. Vi anser att det finns både för- och nackdelar 

med spontana aktiviteter. En negativ sida av detta är att det lätt kan bli rörigt i 

barngruppen då det är många barn med olika intressen. 

Planerade situationer i undervisningen 

Det vi har kommit fram till i vårt resultat är att förskolläraren behöver ha ett tydligt 

syfte när de planerar en aktivitet. Detta för att förskollärare ska nå de mål som nämns i 

förskolans läroplan. Förskollärare måste ha kunskap om matematik för att kunna stödja, 

utmana och stimulera barns lärande (Björklund, 2013). Detta anser även Elfström, 

Nilsson, Sterner och Wehner Godée (2012) eftersom det är viktigt att förstå barnens 

frågor, hur de tänker och för att kunna utmana barnen. Då krävs det ett tydligt syfte samt 
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att förskollärarna är insatt i ämnet. För att uppfylla detta anser vi att det behövs utbildad 

personal som har kunskap om vilka mål som ska uppfyllas, vad matematik innebär samt 

hur förskolläraren kan stimulera barns lärande. Vi har fått intryck av att det alltid finns 

ett syfte med en aktivitet oavsett om den är spontan eller planerad. Skillnaden är att i en 

planerad aktivitet bestämmer förskolläraren ett syfte i förväg, medan i en spontan 

aktivitet växer ett syfte fram under tiden eller efteråt. Antingen bestäms detta av 

förskolläraren eller gemensamt i arbetslaget. 

 

Dock finns det en problematik med att ha ett syfte eftersom förskollärare kan glömma 

bort barnens intressen och bara gå efter aktivitetens mål. För att barnen ska tycka att 

aktiviteterna är roliga och intressanta bör förskolläraren ta reda på barnens tidigare 

erfarenheter och vad de intresserar sig för just nu (Brugge & Szczepanski, 2011). 

Samtidigt behövs ett tydligt syfte eftersom det förväntas finnas en struktur i 

verksamheten, samt att förskolläraren kan försäkra sig om att läroplanens mål uppfylls. 

Om syfte saknas kan det lätt hända att förskolan enbart handlar om omsorg istället för 

att den består av en pedagogisk verksamhet. Detta är ett krav som ställs på 

förskolläraren (Mårtenssons et al., 2011). Vid planerade aktiviteter som omfattas av ett 

syfte har förskolläraren möjlighet att förbereda olika material för att underlätta barns 

lärande (Kansanen et al, 2011). Vid planeringen kan det vara bra att förskolläraren 

ställer sig de didaktiska frågorna när de planerar och ska utföra en aktivitet, detta kan 

fungera som en hjälp för förskolläraren (Brugge & Szczepanski, 2011). I resultatet har 

det framkommit att vid planerade aktiviteter kan förskolläraren väcka barns intresse för 

ett matematiskt innehåll genom att använda sig av olika tillvägagångssätt, som 

exempelvis genom ett brev eller andra oväntade inslag. Ett annan sätt att väcka barns 

intresse är att förskolläraren använder sig av manipulativa material. Detta för att 

förtydliga olika matematiska problem (Ball, Thames & Phelps, 2008). 

 

Till skillnad från Sverige finns det länder som inte använder sig av utemiljön som ett 

tillvägagångssätt i förskolans undervisning, t ex. Wales. Då verksamheterna bland annat 

är rädda att få klagomål av föräldrar om barnen är ute när de regnar (Maynard & 

Waters, 2007). Men i Sverige har det blivit allt mer vanligt använda utomhusmiljön som 

ett utökat lärorum (Sjöstrand Öhrfelt, 2015). Dock finns det nackdelar med att undervisa 

i utomhusmiljön. Ericsson (2004) anser att förskollärare kan se utomhusmiljön som ett 

hinder för undervisning då det är mycket i naturen som kan störa barns uppmärksamhet. 

Även Grahn (2007) påstår att utomhusmiljön kan göra att barn får svårt att fokusera på 

undervisningen, då det är mycket intryck runt omkring barnen. Dock hävdar Granberg 

(2000) att barn som spenderar mycket tid utomhus får bättre koncentrationsförmåga 

jämfört med barn som vistas mycket inomhus. När förskolläraren får barnens 

uppmärksamhet i den planerade aktiviteten i utomhusmiljön ökar denna förmåga hos 

barnen. Vi ställer oss kritisk till det författaren skriver att när barnen är ute ökar deras 

förmåga att kunna koncentrera sig. Vi anser att koncentrationsförmågan är individuell 

för varje barn. Dock betyder inte detta att koncentrationen stärks hos alla barn i 

utomhusmiljön. Däremot tror vi att miljön utomhus kan göra att ljudnivån sänks, vilket 

kan leda till att barns koncentrationsförmåga förbättras. 
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Utmaningar i undervisningen 

I samtliga intervjuer pratade förskollärarna om att fånga barnen genom deras eget 

intresse. Vi anser att förskollärarna måste utgå från barnens intresse. Detta eftersom att 

det annars kan bli svårt att få barnens uppmärksamhet. Ett annat sätt att utöka barnens 

lärande är att förskollärarna använder sig av barnens tidigare erfarenheter kring 

exempelvis olika matematiska aspekter. Detta för att barnen ska få en ökad förståelse 

för omvärlden (Doverborg, 2006). För att barnen ska få kunskap om matematiska 

begrepp är det viktigt att förskollärarna använder sig av dessa i verksamheten (Ball, 

Thames & Phelps, 2008). Vi anser att förskollärare bör ha en inblick om vilken 

kunskapsnivå barnen ligger på. För att få detta krävs det att förskollärare har kännedom 

om barnens tidigare erfarenheter eftersom det annars kan bli för stort hopp 

kunskapsmässigt. För att förskollärarna ska få kunskap om detta kan förskollärare 

använda sig av dokumentation som ett verktyg. Även Björklund (2013) anser att det är 

viktigt att förskollärarna lägger sig på en lagom kunskapsnivå då barnen inte ska 

uppleva att något är för lätt eller för svårt. Därför är det viktigt att förskolläraren har 

kunskap om barnens tidigare erfarenheter. Vi tycker att förskollärarna ska dra nytta av 

alla barns tidigare erfarenheter då dessa berikar förskolan. Eftersom barnen har olika 

erfarenheter och kunskap som de delar med sig av till sina kompisar skapar detta en 

tillgång till barngruppen, som exempelvis de kulturer som ofta förekommer i 

verksamheterna. 

 

Det är även viktigt att förskollärare använder sig av ett problematiserande arbetssätt när 

de målmedvetet skapar en aktivitet för barnen där de måste lösa ett matematiskt 

problem. Bland annat kan förskolläraren i detta arbetssätt ta hjälp av leken eftersom en 

uppgift kan presenteras på ett lekfullt sätt. Lekfullheten gör att barnen känner sig trygga 

och att de på ett kravlöst sätt kan prova sig fram i sitt lärande (Björklund, 2013). Men 

även Wright, Martland, Stafford och Stanger (2006) påstår om barnen ska tycka att 

aktiviteten är meningsfull kan förskollärare använda sig av ett problematiserande 

förhållningssätt. Detta eftersom barn lär sig genom att få utmaningar. Vår uppfattning 

av ett problematiserande arbetssätt är att alla barn ska utvecklas på sin egen nivå. Vi 

tycker att förskollärarna inte ska vara rädda för att utmana barnen även fast de ibland 

kan lägga sig på en för hög nivå. Om det blir för svårt för barnet finns förskolläraren där 

som stöd. Då vet också förskolläraren på vilken nivå barnet ligger. Klaar och Öhman 

(2014b) beskriver ett annat sätt att utmana barnen på. De argumenterar för att 

förskolläraren ska utmana barnen att prova på nya upplevelser i utomhusmiljön. 

Förskollärares förhållningssätt ska dessutom vara att bekräfta barnens handlingar och ge 

dem vägledning. Tack vare medvetna förskollärare kan de utmana barns lärande 

(Emanuelsson, 2006) och när barnen ställer frågor kring matematik kan förskolläraren 

förstå och svara på dessa (Ball, Thames & Phelps, 2008). Utomhusmiljön har även den 

betydelse för barns utveckling. Dock behöver barnen hjälp att sätta ord på vad de ser när 

de får utforska miljön. Förskollärarens roll blir då att utmana och hjälpa barnen i sitt 

fortsatta lärande (Klaar & Öhman, 2014a). 
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Ett exempel på en matematisk aktivitet utomhus såsom framkom i resultatet är att 

barnen får skapa egna fiskespön. Genom att barnen får skapa dessa kan tydliga samband 

ses utifrån tre av Bishops sex matematiska aktiviteter, att mäta, att designa samt att leka. 

När barnen skapar sitt fiskespö mäter de längden och designar. Då får barnen diskutera 

och resonera kring sina idéer tillsammans med sina kamrater och detta kan kopplas ihop 

med att leka (Bishop, 1988). Förskollärare kan fånga och utmana barnen utifrån deras 

intresse. Det är förskollärarens uppgift att se vad barnen intresserar sig för och utifrån 

detta kan en aktivitet uppstå, både planerad eller spontan. 

 

Förskollärares kunskap om barnen 

I resultatet framkom det att förskolläraren bör ha kännedom om barnens utveckling. För 

att problematisera detta krävs det att förskolläraren gör medvetna val kring barnens 

utveckling för att tillgodose det enskilda barnets behov eftersom de lär sig på olika vis. 

Förskolläraren bör utveckla kännedom kring att utgå från barns kunskapsnivå och 

tidigare erfarenheter (Cohrssen & Tayler, 2016; Kermani & Aldemirs, 2015). Dock är 

detta svårt då det krävs att förskollärare har kunskap om varje barns utveckling. För att 

få denna kunskap kan förskollärare samtala med barnen samt dokumentera barns 

kunskapsnivå, men dock inte bedöma barnens prestationer (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner Godée, 2012). Det handlar istället om att skapa förutsättningar för barns 

lärande. Genom att arbetslaget samtalar med hjälp av dokumentation får de en bättre 

bild av barnet. Arbetslaget hjälper varandra att få en djupare bild av barnet och deras 

utveckling. Vi anser att det är svårt för arbetslaget att få tid till dokumentation av 

matematiskt lärande då det är mycket som sker i förskolan. Men även att det finns en 

viss osäkerhet kring hur dokumentationen ska gå till då förskollärarna har olika 

erfarenhet och synsätt. Dokumentationens olika tillvägagångssätt har även utvecklats. 

Tidigare räckte det med att förskollärarna fotograferade en aktivitet. Nu har 

utvecklingen gått framåt och blivit mer avancerad och därför tror vi att många 

förskollärare känner en osäkerhet kring detta. Dock anser vi att dokumentation är en bra 

metod för att synliggöra barns matematiska utveckling. 

 

I ett av citaten berättar förskolläraren om hur de tänker vid en matematisk aktivitet. I 

den händelsen anpassas aktiviteten utifrån barnens olika kunskapsnivåer. Eftersom en 

pojke har stor kunskap kring matematik får han istället träna på multiplikation, medan 

hans kamrater istället får träna på addition. En punkt som förskolläraren ska tänka på är 

att anpassa aktiviteten utifrån det individuella barnet (Ball, Thames & Phelps, 2008). 

Vilket förskolläraren gör eftersom de har kännedom kring barnens kunskapsnivå. 

Genom att förskolläraren redan har kunskapen om det individuella barnet är det lättare 

att anpassa aktiviteten för hela barngruppen. Men som vi diskuterade tidigare är det 

svårt att känna till vilken nivå hela barngruppen ligger på. Förskolläraren måste ha 

kunskap om barnens tidigare erfarenheter för att kunna utmana dem. För att anpassa 

aktiviteten krävs det att det finns medvetenhet och kompetens hos förskolläraren 

(Sarama & Clements, 2009) och därför är detta förskollärarens ansvar.  
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Enligt Allmänna råd och kommentarer för förskola ska förskolans aktiviteter vara 

anpassade utifrån barnens ålder och behov (Skolverket, 2016a). Genom att förskollärare 

anpassar aktiviteterna utifrån barnens behov och intresse gör de ett didaktiskt val. Alla 

barn ska inkluderas i verksamheten men utifrån deras egna villkor. I ett av citaten väljer 

förskolläraren att placera aktiviteten i närheten av förskolan för att alla barn ska få och 

orka vara med. Vi anser att förskollärarens didaktiska val är väsentliga då alla barn har 

en chans att vara med. Utifrån ett didaktiskt perspektiv ska förskolläraren vara 

medveten om vad som sker i stunden och göra val utifrån detta (Jonsson, 2011).  

 

Alla förskolor har olika förutsättningar. Ur ett samhällsperspektiv ska förskollärare 

tänka på att alla barns behov skiljer sig, samt att alla barngrupper ser olika ut. Dessutom 

kan bristen på personal och varierande storlek på barngrupper vara en påverkande faktor 

för hur aktiviteter planeras och utförs. En annan påverkande faktor kan vara var 

förskolan är placerad. Vissa förskolor saknar närhet till ett närområde bestående av till 

exempel en skog eller en park. En del kan behöva åka kommunalt för att ta sig till 

närmaste närområde. Utifrån dessa förutsättningar gör förskollärare olika val.  

Det som ofta kan vara ett hinder är att tiden inte räcker till. Exempelvis om 

förskolegruppen måste ta bussen till närmaste skogsområde och hinna hem igen innan 

lunch. Vi anser att förskollärare ska göra didaktiska val utifrån barngruppens behov. 

Dessa val grundar sig i att se till aktivitetens för- och nackdelar och förskolans 

förutsättningar. 

 

Slutsats 
I vårt resultat har vi sett att förskollärare ska vara medvetna och att de tar tillvara på det 

spontana som händer i stunden. För att kunna skapa lärandesituationer utifrån detta 

måste förskollärare lyssna på barnen och ta tillvara på deras intressen. Genom att få syn 

på det som finns runt barnen i stunden kan förskollärare fånga barnens intresse, vilket 

underlättar undervisningen för förskolläraren. Detta är inte alltid lätt då det finns många 

barn i en barngrupp och många olika viljor (Kermani & Aldemirs, 2015). 

 

I vårt resultat framkom det att vid planerade aktiviteter är det viktigt med ett tydligt 

syfte. Men det är även av stor vikt att förskollärare är insatt i ämnet som de undervisar i 

(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner Godée, 2012). Eftersom när förskolläraren har 

kunskap om ämnet blir det lättare för dem att veta vad undervisningen ska handla om 

och hur de ska göra för att stödja barnen. Med ett tydligt syfte i undervisningen kan 

förskolläraren arbeta med målstyrda aktiviteter som innehåller matematik. Förskollärare 

kan då utgå ifrån de didaktiska frågorna som hjälp vid planering av en aktivitet utomhus 

(Brugge & Szczepanski, 2011). Men något att tänka på är att förskollärarna kan se 

utomhusmiljön som ett hinder för undervisningen då det är mycket i naturen som kan 

störa barns uppmärksamhet (Ericsson, 2004). I resultatet har det framkommit att 

förskollärare är positiva till både planerade och spontana aktiviteter och ingen berättade 

något om att utemiljön skulle kunna vara något hinder. 
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I de flesta intervjuer pratade respondenterna om att fånga barnen genom deras intressen. 

Detta för att barnen ska tycka att de planerade aktiviteterna är intressanta. Därför bör 

förskollärare ta reda på vad barnen är intresserade av (Brugge & Szczepanski, 2011). 

Det är av stor vikt att förskollärarna lägger sig på en lagom kunskapsnivå eftersom 

barnen inte ska uppleva att något är för lätt eller svårt. Detta är en anledning till att 

förskollärare bör ha kunskap om barns tidigare erfarenheter (Björklund, 2013). Men 

något som förskollärare ska tänka på är att anpassa aktiviteten utifrån det enskilda 

barnet (Ball, Thames & Phelps, 2008). 

 

De slutsatser som vi kommit fram till är att didaktik handlar om analys och förståelse 

kring vilka faktorer som påverkar lärandet och undervisningen. Men även relationen 

mellan förskollärare, barn och innehåll eftersom dessa områden påverkar varandra 

(Skolverket, 2012). Utifrån förskollärarens mål, syfte, kunskap om ämnet, kännedom 

om barnet och planering kan vi se ett samband med didaktikens utgångspunkter. Utifrån 

dessa didaktiska överväganden som förskollärare gör har detta betydelse för barnens 

kunskapsutveckling, eftersom att förskollärarna har ett syfte med undervisningen i såväl 

planerade som oplanerade situationer. Utifrån våra intervjuer har det framkommit att 

samtliga av Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter, att leka, att förklara, att mäta, 

att räkna, att designa och att lokalisera funnits med. I den dagliga verksamheten har vi 

kunnat se att Bishops aktiviteter förekommer i spontana eller planerade aktiviteter. Men 

även när förskollärare har kunskap om barnen och ger dem utmaningar.  

 

Förslag på vidare forskning 
Vi har gjort en liten studie om hur förskollärare kan arbeta med matematik i 

utomhusmiljön. För att utveckla detta område anser vi att det vore intressant att använda 

sig av enkäter som metod för att på så vis se om svaren skulle se annorlunda ut. Det 

skulle även vara intressant att låta både förskollärare och lärare vara med i studien för 

att se skillnader och likheter kring hur de arbetar med matematik i utomhusmiljön. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Missiv 

Informationsbrev till förskollärare 
Hej! 

Vi heter Carolin Ögren och Susanne Persson och studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle. Just nu läser vi vår sjunde och sista termin och nu ska vi skriva vårt 

examensarbete på 15 hp i didaktik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur 

förskollärare kan arbeta med barns matematik i utomhusmiljön. Vi vill undersöka hur 

förskollärare utformar lärandesituationer med ett matematiskt innehåll och hur de 

arbetar med barns lärande inom matematik utomhus. För att erhålla kunskap om de 

avser vi att intervjua förskollärare. Varje intervju beräknas ta mellan 30 till 45 minuter 

och kommer att spelas in med våra egna mobiltelefoner. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din intervju och ditt deltagande 

kommer endast att användas i detta arbete.  

 

Med vänliga hälsningar 

Carolin Ögren xxxxx@student.hig.se Tel nr: xxxxx 

Susanne Persson xxxxx@student.hig.se           Tel nr: xxxxx 

 

Handledare: Kerstin Bäckman xxxxx@hig.se 

Lärosäte: Högskolan i Gävle Tel nr:xxxxx 

 

 

 

 

 

Jag                                                                  ger mitt medgivande att delta i denna 

studie. 

Namnunderskrift                                                        den :    /      
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 Vilka åldrar är det på barnen där du arbetar? 

 Vad tycker du är roligast med ditt yrke? 

 Har du någon fortbildning inom matematik? 

 Hur ser du på matematik i förskolan? 

 Vilket ämne inom matematiken tycker du är intressant? 

 Finns det någon inriktning i ditt arbete som du brinner extra mycket för?  I sådana 

fall vad? (matematik, bild, musik, utomhuspedagogik?) 

 Hur ser barnen på matematik på din avdelning? 

 Finns barnens egna matematiska intressen med i undervisningen utomhus? Kan du 

förklara hur i sådana fall? 

 Hur stödjer du barns matematiska lärande utomhus? 

 Planerar du matematiska aktiviteter utomhus eller sker det spontant eller både och? 

Kan du berätta om några olika situationer? 

 Vilket område inom matematiken tycker du är lättast att göra en aktivitet utomhus 

kring? 

 Vilka områden inom matematiken tycker du om att arbeta med utomhus? 

 Vilka svårigheter kan det finnas att undervisa matematik i utomhusmiljö? 

 

 

 

 

 

 

 


