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Abstrakt 

Studiens syfte var att öka kunskapen om hur förskollärares syn på ett utomhuspedagogiskt 

angreppssätt kan bidra till barns matematiska lärande och utveckling, studien visar att Bishops 

6 matematiska aktiviteter samt Deweys lärandeteori går att koppla samman med 

förskollärarnas tänk gällande arbetet med barns matematiserande utomhus. Det framgår även i 

studien att förskollärare inte alltid medvetet utgår från en specifik lärandeteori, utan snarare 

använder delar av flera olika teorier. 

 

Slutsatserna i denna studie är att endast en förskollärare direkt använder sig av Bishops teorier 

i sin planering, och utifrån vår tolkning i resultaten tydliggörs det att även resterande 

förskollärare indirekt använder sig av de matematiska aktiviteterna. Förskollärarna 

förespråkade även användandet av Deweys lärandeteori där barnen får erfarenhet genom 

handling, det vill säga lära genom kroppen. Alla förskollärarna var väldigt positiva till och ser 

många fördelar med att arbeta med barnens matematiserande utomhus då det finns mycket 

som är till barnens fördel. De lägger även till att det är viktigt att se vardagsmatematiken och 

ha en viss förkunskap av matematik för att kunna fånga upp tillfällen i förskolans verksamhet. 

 

Nyckelord: förskolematematik, utomhuspedagogik, matematiska aktiviteter, matematisera. 
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Inledning 

När många hör ordet matematik tänker de kanske på plus, minus, ekvationer och formler med 

bokstäver som kan vara svårt att greppa om ett intresse saknas men matematik i förskolan är 

mycket mer än det. Matematik är ett språk som innefattar lägesord, storlekar och 

kroppsuppfattning men självklart också plus och minus, ekvationer och formler med 

bokstäver. Vi hoppas genom denna studie kunna synliggöra förskollärares arbete med och 

synpunkter på att använda utemiljön för barns matematiska lärande. Förhoppningsvis kan 

resultaten bidra till att väcka ett intresse hos dig som läsare till att arbeta vidare med barnens 

matematiska lärande utomhus. 

 

Björklund (2013) skriver att matematiken finns överallt och det är upp till oss förskollärare att 

hjälpa barnen att se sina kunskaper och ha en tilltro till sig själv samt att skapa ett positivt 

förhållande till matematiken. Detta är någonting som vi känner är av stor vikt när vi tittar på 

oss själva och vår eget förhållande innan förskollärarutbildningen. Förhoppningsvis hjälper 

studien dig som läsare att skapa en grund för barnens matematiska förståelse. 

 

I den här studien kommer vi att intervjua aktiva förskollärare som alla arbetar med 

matematiska aktiviteter för barn i utomhusmiljö. Vi har själva haft ett negativt förhållande till 

matematiken under skoltiden och trots det sitter vi här idag med ett nyupptäckt intresse som 

kom fram under förskollärarutbildningen. Däremot hade vi båda innan vår utbildning ett 

intresse för utomhuspedagogik och hur den kan gynna barns lärande. Fokusområdet inom 

utomhuspedagogiken föll sig naturligt på matematik eftersom vi under 

förskollärarutbildningen blev inspirerade till att jobba mer konkret med matematik. Vi har 

även under utbildningens gång skaffat oss kunskaper om teorier gällande barns inlärning. Vi 

kommer i studien att fokusera på Bishops matematiska aktiviteter samt Deweys lärandeteori 

om erfarenhet genom handling. 

 

Den här inledningen tar oss vidare till studiens syfte och frågeställningar där ett fokusområde 

specificeras. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om förskollärares syn på hur ett 

utomhuspedagogiskt angreppssätt kan bidra till barns matematiska lärande och utveckling. 

 

• Vilka matematiska aktiviteter anser förskollärarna att de arbetar med i sin verksamhet? 

• Hur arbetar förskollärare med matematiska aktiviteter utomhus? 

• Vilka fördelar och nackdelar menar förskollärarna att det finns med att arbeta med 

matematik utifrån ett utomhuspedagogiskt arbetssätt? 

 

Centrala begrepp 

De centrala begreppen som studien använder sig av är: 

 

• Förskolematematik – All matematik i förskolan, både inne och ute. 

• Utomhuspedagogik – Det lärande som sker i en utomhusmiljö. 

• Matematiska aktiviteter – Syftar till Bishops teori om de 6 matematiska aktiviteterna 

som vi kommer att gå närmare in på i avsnittet Bakgrund. 

• Matematisera – barns görande inom matematiken, det vill säga när barnen blir 

medvetna om matematiken i det de gör. 
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Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi först beskriva en historisk tillbakablick på matematiken i 

förskolan samt vem och vad som har påverkat hur förskolan arbetar med detta. Vi kommer 

även att presentera hur förskolan arbetar med matematik ut idag samt hur olika teorier 

påverkar barns matematiserande, det vill säga barns matematiska lärande. 

 

Matematik i förskolan – En historisk tillbakablick 

För att kunna skapa en djupare förståelse för matematik som en del av förskolans verksamhet 

och uppdrag kommer här ges en tillbakablick på hur detta startade och sedan har utvecklats. 

 

Fröbel 

En pedagog som har haft stor betydelse för förskolans matematik är Friedrich Fröbel som 

föddes den 21 april 1782 i Oberweissbach, Tyskland. 17 år gammal flyttade Fröbel till Jena 

för att studera ett antal olika ämnen och det var här hans intresse för läraryrket väcktes. År 

1800 började Fröbel arbeta med undervisning och fortsatte med det i 50 år framåt. Hans 

pedagogiska idéer var sammanvävda med hans syn på livet (Wallström 1992), han skapade 

t.ex. Fröbels lekgåvor, som är gjorda för att underlätta förståelsen för hur matematiken är 

uppbyggd. 

 

Han menade på att matematik och gudomlighet på något sätt hörde samman och det var 

utifrån dessa tankegångar som han skapade lekgåvorna. Dessa gåvor var till för att uppmuntra 

barnens lek genom att utveckla deras uppfattningar inom form, rum, längd, bredd och höjd. Vi 

kan idag hitta spår av Fröbels lekgåvor inom förskolans verksamhet, allt från bygglek och 

teknik till vävning och vikning har spår av lekgåvorna. För att jobba med matematik och 

bygglådor krävs det kunskaper som många förskollärare inte får ta del av i sin utbildning, 

detta leder till att det blir en brist på matematik i förskolans verksamhet (Doverborg 2006). 
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Det finns fler än Fröbel som haft en inverkan på matematik i förskolan, 2 av dessa var Jean 

Piaget (Palmer 2017) samt Lev Vygotskij (Säljö 2011). Tillsammans med Fröbel förespråkade 

de att skolan är en viktig del i barns lärande, där barnen genom handlingar och erfarenheter 

med hjälp av erfarna lärare får prova på mer praktisk inlärning (Doverborg 2006; Palmer 2017 

& Säljö 2011). 

 

Läroplanen – Förskolans uppdrag 

1998 fick förskolan sin första läroplan. Innan dess hade förskolan riktlinjer utifrån olika 

innehållsaspekter som talade om hur verksamheten skulle arbeta. Skillnaden mellan detta sätt 

och att ha en läroplan var att förut fick pedagoger beskrivningar om vad de kunde arbeta med 

i förskolan och hur de kunde gå tillväga med det medan dagens läroplan anger mål att sträva 

mot. Idag har pedagoger skyldighet att planera och utföra arbetet så att barnen ges möjlighet 

att komma i kontakt med matematik för att få erfarenheter och kunskaper (Doverborg 2006). 

 

Förskolans läroplan har flera riktlinjer till pedagoger i förskolans verksamhet som de ska 

jobba utifrån samt förhålla sig till. Dessa riktlinjer vill lägga en grund för ett livslångt lärande 

för barnen där verksamheten ska erbjuda och ge möjligheter samt utmaningar för att utveckla 

kunskaper och förmågor. Förskolan är en plats där alla barnen ska känna sig trygga samt skan 

den också vara en plats där alla barnen ges utrymme för sina idéer, fantasier och kreativiteter i 

lek som i sin tur bidrar till ett lärande både i en inne- samt utemiljö (Skolverket 2016). I 

läroplanen för förskola står det i målen att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.., 

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring, 

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp 

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 
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• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap, 

(Skolverket 2016 s. 9-10) 

Den nuvarande läroplanen för förskolan ger därmed stöd för ett aktivt arbete med matematik. 

Matematiserande i förskolan 

Transdisciplinära lärande är ett begrepp skapat på 1970-talet av Jean Piaget, där fokuset inte 

ska ligga på varje enskilt ämne, utan ämnena ska verka tillsammans för att barnen lättare ska 

kunna ta till sig ett lärande (Palmer 2017). Genom att förskollärare använder sig av ett 

transdisciplinärt lärande i en utomhusmiljö blir det lättare för barnen att utforska 

matematiken, vilket Björklund (2016) ser som en stor fördel i barns lärande. Det finns otroliga 

möjligheter för lärare att använda sig av utomhusmiljöerna för att matematisera tillsammans 

med barnen och lära de tänka i matematiska banor. Genom att konstruera byggen, balansera, 

använda kroppen för att räkna löv, spadar eller jämföra pinnar och att hjälpa barnen fantisera 

och utforska nya tankebanor, matematiserar förskolläraren tillsammans med barnen. 

Förskollärarna kan både styra leken och låta barnen själva styra lekarna, utmana barnen 

genom att låta de tänka abstrakt och tillsammans upptäcka närmiljön. När förskolläraren visar 

ett intresse och en vilja till att utforska kommer det i många fall smitta av sig hos barnen och 

därigenom utvecklas både förskolläraren och barnet (Björklund 2016). 

 

Matematiken är någonting som finns runtomkring oss hela tiden (Mandl Pettersson & Jingmyr 

Steiner 2015). Ett exempel som boken lyfter är när ett barn på en avdelning tappar ut 

pennburken på golvet och vägrar att plocka upp efter sig. Förskolläraren tog då vara på den 

situationen och började ställa frågor till barnet, såsom hur många olika färger det fanns på 

pennorna. Bara en sådan liten frågeställning gjorde att flera barn samlades runt om och ville 

hjälpa till med att sortera, räkna och placera pennorna. Istället för att bli arg för att barnet från 

början inte ville plocka upp pennorna kan lärare inom förskolan synliggöra matematiken och 

göra matematiska aktiviteter lekfulla. Denna situation bidrog med att barnen fortsatte prata 

om den matematiska aktiviteten i olika sammanhang. 

 

Vidare beskriver Landgren (2015) att det förekommer vardagliga ord blandat med 

matematiska ord på förskolor bland både barn och lärare. Hon hänvisar till Heiberg Solem 

och Lie Reikerås (2004) som berättar att det är vanligt i barnens vardag att barnen använder 
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sig av ordet ”störst” när de jämför längd, ålder och tyngd i olika matematiserande situationer. 

Här menar Landgren (2015) att det är viktigt att ta vara på sådana diskussioner hos barnen. 

Det vill säga att förskollärare ska finnas där för att kunna utmana dem genom att ställa frågor 

om vad barnen menar med ”störst” i det sammanhanget. På detta sätt hjälper läraren barnen 

med nya begrepp och dess innebörd, vilket gör att barnen kan beskriva mer exakt och vara 

tydliga i sitt berättande när de pratar om sin omvärld. 

 

En förskollärare har ett stort ansvar att förmedla samt synliggöra och uppmärksamma barnens 

matematiska lärande, det vill säga barnens matematiserande (Reis 2015). Beroende på 

förskollärarens kunskaper inom matematik kommer barn få olika grunder och förutsättningar 

senare i livet. Här menar Björklund (2007) även att kunskap är något människan tillägnar sig i 

samspel med andra individer och som med tiden blir en individuell förståelse. 

 

Mandl Pettersson och Jingmyr Steiner (2015) skriver vidare att förskollärare i dagens förskola 

tänker att matematik som sker i förskolans verksamhet ska vara en grundförståelse om vad 

matematik är. För att barnen ska kunna utveckla sitt matematiska lärande måste det först ha 

förståelse och kunna se matematik runt omkring sig för att sedan kunna utveckla sin förståelse 

om matematik i högre åldrar. 

 

Det är förskollärarna som hjälper barnen att utveckla, utforska och se den dagliga 

matematiken, att benämna ting vid deras rätta namn och hjälpa barnen att matematisera utan 

att det blir något tvång (Reis 2015). Det ska vara något naturligt som barnen kan använda i 

leken för att utvecklas och utmanas, de ska uppleva matematiken med hela kroppen, 

erfarenhet genom handling som Dewey (Säljö 2011) förespråkade. Vidare skriver även 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) om hur barnen i förskolan ska leva i 

matematiken och genom att använda sin egen kropp kunna skapa sig uppfattningar om större 

och mindre, lång och kort. 

 

Slutligen skriver Pramling Samuelsson (2015) att pedagogik handlar om barns lärande, det 

gör att lärandet för barnen står i centrum, lärande innebär att skapa en mening och förståelse. 

Pedagogiken handlar om att kombinera vardagen med omvärlden och på så sätt fånga och 

styra barnens intresse till vad förskollärarna vill att barnen ska lära sig. Det är genom barnens 

aktiva handlingar som de får ett intresse och skapar mening. Med denna typ av inlärning krävs 

det ett aktivt jobb från förskollärarna. Det gäller att se och synliggöra barnens behov, vilja, 
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erfarenheter och upplevelser samt skapa rika möjligheter för barnens nyfikenhet, vetgirighet 

och kreativitet. Förskollärare inom förskolans verksamhet ska erbjuda en miljö som låter 

barnen utveckla och utforska sina sinnen. Det handlar om att planera, och skapa ett 

organiserat lärande för barnen som fångar deras intresse. Förskolans verksamhet ska vara en 

plats för barnen att lära sig förstå sin omvärld och bemästra olika förmågor. Inom förskolans 

verksamhet ska miljöer utformas på ett lekfullt sätt utifrån principer om det mångsidiga 

lärandet (Pramling Samuelsson 2015) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att barns matematiserande går ut på att synliggöra matematiken 

runtomkring barnen samt skapa mening och förståelse. Detta genom att förskollärare 

kombinerar det vardagliga med omvärlden och därigenom fångar samt styr barnens intresse 

utifrån vad de ska lära sig. Detta tar oss vidare till utomhuspedagogik och hur vi kan använda 

oss av den som ett läranderum för att skapa möjligheter för barnens nyfikenhet och kreativitet. 
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Teorier om barns matematiserande 

Utifrån den bakgrund till förskolans matematik som presenterades ovan, historiskt och i 

läroplansuppdraget, kommer det nu beskrivas några teorier kopplade till barns utforskande i 

matematiken, det vill säga barns matematiserande. Den första delen handlar om Bishops teori 

om matematiska aktiviteter och den andra delen om Deweys lärandeteori om lärandet genom 

handling vilket vidarekopplas till ett utomhuspedagogiskt perspektiv. 

 

Bishops teori 

Ett sätt att jobba med läroplanens strävansmål är att utgå från teoretikern Alan J Bishop. Han 

är en engelsk matematiker som utvecklat 6 fundamentala matematiska aktiviteter (Doverborg, 

Helenius, Sterner, Trygg & Wallby 2013). Dessa är förklara, räkna, lokalisera, konstruera, 

mäta och leka. Bishop anser att dessa 6 aktiviteter kan användas som en strukturell ram inom 

matematiken, då de är universella, nödvändiga och tillräckliga. Vidare beskriver författare 

Bishops 6 matematiska aktiviteter såhär: 

 

Förklara: Att hitta olika sätt att förklara varför olika vetenskapliga fenomen finns. Detta kan 

ses som matematiskt då barnen får möjlighet att svara på frågan varför. Att diskutera, förklara 

och motivera sina tankar om varför något blivit på ett visst sätt gör det lättare för barn att 

förstå olika fenomen i sin omvärld (Helenius 2013a). 

 

Räkna: Utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan tal. Det kan innebära 

att en använder olika föremål såsom olika spel eller pengar, eller att en väljer att kontrollräkna 

något (Doverborg 2013). 

 

Lokalisera: Utforska sin egen rumsliga miljö och jobba med den på olika sätt, det kan vara 

allt från att göra en karta av rummet, till att beskriva dess innehåll med olika ord. Det barnet 

lär sig i den här aktiviteten är att förstå och hantera placering i förhållande till sin omvärld. 

Det kan handla om enkla saker som att något är under eller över sig själv, eller andra objekt i 

rummet. Eller att beskriva riktningar i rummet med hjälp av olika föremål (Brown 2013 & 

Sterner 2013). 
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Konstruera: Skapa en form eller design på objekt i sin kringliggande miljö. Det kan handla 

både om att skapa en mental bild av ett objekt, men även om att tillverka, ge form och 

förändra objektet. Aktiviteten handlar om att tillverka och lära sig hur en form kan beskrivas 

som runt, ovalt, rakt eller krokigt (Helenius 2013b). 

 

Mäta: Bestämma kvalitéer på olika objekt såsom längd, vikt, volym med tanke att jämföra 

med andra objekt. Här ska det ges möjlighet att reflektera, förstå och lära sig begrepp som 

t.ex. bred, bredare, bredast (Doverborg, Jahnke & Sterner 2013). 

 

Leka: Fantisera, skapa och delta i lekar både med och utan strikta regler för hur leken ska gå 

till. När barnen leker som matematisk aktivitet bör leken innehålla t.ex. ett hypotetiskt tänk, 

eller någon form av gissning eller uppskattning (Kärre 2013 & Hedlund 2013). 

 

Sammanfattningsvis går det att se att författarna förklarar Bishops matematiska aktiviteter på 

ett sätt som gör det mer applicerbart i förskolan. 

 

Deweys lärandeteori – lärande genom praktisk handling 

Filosofen John Dewey hade intresse i många ämnen däribland pedagogik och psykologi. 

Tillsammans med sin fru startade han upp ett flertal skolor där målet var att tillgodose de 

behov som det industriella samhället hade fört med sig i slutet av 1800- och början av 1900-

talet. Utifrån de erfarenheter han skaffat sig genom att starta upp olika skolor ställde han sig 

frågan hur skolorna kunde utvecklas för att bättre tillgodose allas behov oavsett ålder och 

bakgrund. Dewey tillhörde den pragmatiskt filosofiska skolan. Inom pragmatismen ska 

kunskap ha olika konsekvenser, och analys av sina val var viktigt. Till exempel ska en kunna 

ställa sig frågan: vad hade jag kunnat göra annorlunda? Dewey ville på detta sätt förmedla 

kunskaper och färdigheter som barnen kunde ta med sig ut i samhället. Dewey likt Piaget 

ansåg att det var viktigt att använda sig av elevaktiva arbetssätt såsom grupparbeten och 

temaverksamhet, och att detta användande var viktigt att sträva mot inom skolan (Säljö 2011). 
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Som nämnt tidigare bygger Deweys pedagogik på problem och frågor. Han menar att det är 

när människan försöker lösa problem och får fram svar som den lär sig något. Ett lärande 

genom ”inquiry”, du ställer en fråga tar reda på svaret och omvandlar därför det okända och 

oklara till något förståeligt. När ett problem dyker upp aktiveras människor till att reflektera 

och fundera. Det är detta som sedan omvandlas till nya erfarenheter och insikter. Dewey 

ansåg att dessa situationer är viktiga för människans lärande. Det gör att människan sätter sig 

in i andra människors perspektiv och lär sig att agera utifrån den informationen. Detta är 

något som ligger en bit ifrån andra pedagogiska läror, men som Dewey ansåg var vitalt för 

människans fortsatta utveckling. Kan människor inte kommunicera med varandra blir det 

svårt att förstå och reflektera utifrån den andras ståndpunkt, det skulle även göra det svårt att 

föra vidare den kunskap människor skaffat sig från andra (Säljö 2011). 

 

Vidare diskuterar Quay och Seaman (2013) inom Deweys lärandeteori att lärare idag har 

blivit för låsta till läroplanen och målen, att de inte ser möjligheterna med att applicera 

undervisningen i en annan miljö än skolmiljön. De argumenterar även att Deweys lärandeteori 

spelar en större roll än vad som tidigare har ansetts i skolans värld. Det är viktigt att, som 

Deweys sa, använda sig av reflektion i sin process av görande för att kunna utvecklas och 

skapa både personliga och sociala kunskaper om hur världens fungerar. De diskuterar även 

som Säljö (2011) tog upp om ”inquiry” att människan behöver stöta på problem för att kunna 

utveckla sin egen förståelse och reflektion över sitt görande. 

 

Sammanfattningsvis säger Deweys lärandeteori att det ska finnas en koppling mellan 

vardagens erfarenheter och skolan. Det är enligt honom viktigt att inte vara låsta till 

skolmiljön utan våga testa på att skapa ett lärande utomhus där barnen får möjlighet att lära 

med hela kroppen, samt att människan är till för att använda sina erfarenheter för att lära och 

tillägna sig nya sätt att tänka. Först handlar en sen diskuterar en. Det berömda uttrycket som 

kort sammanfattar Deweys sätt att tänka är ”learning by doing”. 
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Utomhuspedagogik 

 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer”. 

 

Citatet ovan är hämtat från Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings 

Universitets hemsida, och går att koppla till Glassers forskning, som det går att läsa i 

Lättman-Masch och Wejdmark (2013). Forskningen visar att människan kommer ihåg bättre 

om vi får uppleva istället för att läsa, detta står i direkt relation till Deweys lärandeteori där 

människan får erfarenheter genom handling och lär sig genom att reflektera över vad den gör 

(Quay & Seaman 2013). Se figur 1 som skapats för den här studien utifrån Glassers forskning 

som tydliggör hur han ser på människans lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättningsvis skriver Lättman-Masch och Wejdmark (2013) att utomhuspedagogiken är 

viktig inom förskolans verksamhet då de anser att utomhuslek ökar möjligheterna för barnen 

att uppleva och utforska sina sinnen. Detta leder till att barnen hittar sitt eget sätt att lära in, 

samtidigt som de får ett ökat självförtroende. Med ett bättre självförtroende ökar barnen sin 

delaktighet och framtidstro. När barnen leker utomhus kan den fysiska aktiviteten bidra med 

ett naturligt inslag i lärandet. Viktiga saker att tänka på när barnen vistas i utomhusmiljö kan 

vara saker som att utnyttja ytorna på ett bra sätt, stå rätt vänt så barnen inte störs av sol eller 

vind, undvika onödiga rörelser då de kan göra barn i yngre åldrar oroliga. Ta till vara på nuet 

t.ex. om en ekorre springer förbi så prata med barnen om den. Att aktivera gruppen så de får 

prova på att uppleva, undersöka och upptäcka, samt anpassa aktiviteterna till vädret, då olika 

väder ger barnen olika intryck och möjlighet att använda olika material (Lättman-Masch & 

Wejdmark 2013).  

Vi kommer ihåg: 

10 % av det vi läser 

20 % av det vi hör 

30 % av det vi ser 

50 % av det vi ser och hör 

70 % av det vi diskuterar 

80 % av det vi upplever 

90 % av det vi lär ut till andra. 

Figur 1. 
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Ett lärande utomhus borde ses som ett viktigt komplement till den vanliga pedagogiken 

skriver Dahlgren och Szczepanski (2004). De menar att i stort sett alla kunskaps- och 

erfarenhetsområden är möjliga att praktisera i en utomhusmiljö. Vidare anser författarna att 

det är viktigt att lärandet sker i olika sammanhang och situationer inte minst för de yngre 

barnen. Att använda sig av olika omkringliggande utomhusmiljöer skapar omväxling och 

leder även till mer rörelseintensiva inlärningsmiljöer. Utemiljön är inte bara ett rum för 

lärande utan ger även möjlighet att ta del av olika strukturer, i form av stimulans som kan vara 

dofter, smaker och sinnliga erfarenheter. När barnen är utomhus leder det till att de ställer fler 

frågor som rör verkligheten, såsom ”varför går vägen där? Varför finns det floder, åkrar, 

sjöar, städer där de ligger idag” (Dahlgren & Szczepanski 2004). 

 

Vidare skriver Waite (2010) i en artikel om hur människan historiskt sätt har lärt sig genom 

att utföra den specifika uppgiften i sig och att människan då har blivit bra på det specifika 

jobb som den lärde sig. Hon skriver även att det är konstigt att människan har skapat ett 

specifikt rum för lärande och att vi därigenom missar den inlärning som sker naturligt i en 

utomhusmiljö. Waite (2010) tar även upp att en grund till att lärandet ska kunna 

uppmärksammas och ta ett steg längre för de äldre barnen, är att förskollärarna har en 

kunskap om hur de ska arbeta med utomhusmiljön för att främja lärandet ännu mer. 

 

För att sammanfatta bakgrundens beskrivning och den tidigare forskningen går det att se att 

utomhuspedagogiken beskrivs som en viktig del av förskolans verksamhet. Där får barnen 

möjlighet att upptäcka med kroppen och lära med sina sinnen. Det framgår även att 

matematiken finns överallt och att det är upp till förskolläraren att uppmärksamma detta. 

Utifrån den här bakgrunden finns det mycket teorier om hur förskollärare kan arbeta med 

barns matematiserande i en utomhusmiljö. De teorier som nämns är Bishops 6 matematiska 

aktiviteter samt Deweys lärandeteori, där barnen genom handling reflekterar och får nya 

kunskaper. 
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Metod 

Utifrån studiens syfte valdes ett kvalitativt arbetssätt, där intervjuer och en tolkningsbaserad 

metod fick vara utgångspunkten till att svara på frågeställningarna som fokuserar på 

förskollärares arbete, samt tankar om utomhusmatematik. Nedan följer en beskrivning av 

tillvägagångssättet som författarna kommer att använda sig av. 

 

Metodval 

Thurén (2007) skriver om hur hermeneutiken är ett vetenskapligt förhållningssätt samt en 

tolkningsbaserad kvalitativ metod där författarna försöker tolka vad informanterna berättar i 

intervjun och sedan förmedla den vidare till läsaren. Författarna till detta arbete ville dels se 

närmare på hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik och matematik samt öka 

kunskapen om eventuella möjligheter för barns matematiserande utomhus. Genom att 

använda sig av det tolkningsbaserade angreppssättet höll författarna fokus på vad kärnan i det 

de informanterna svarar på är. Hermeneutiken är ett sätt att tolka meningen i vad människor 

säger och intresserar sig i hur människor förmedlar deras tankar (Kvales et al. 2014). Det är 

en tolkningsbaserad metod där samtal och text är centrala delar samt att intervjuer är känsliga 

i det avseendet att hur den intervjuade uttrycker sig kan påverka vad denne menar. Det vill 

säga att beroende på var tyngden i en mening ligger kan svaren ha två olika meningar. Då 

författarna var medvetna om detta innan intervjuerna valde de att båda skulle delta under 

själva intervjuerna för att kunna uppmärksamma små förändringar i talet. 

 

Det finns både kvantitativa och kvalitativa metoder att använda sig av. Författarna valde en 

kvalitativ metod där fokus ligger på att förmedla ord och känsla (Bryman 2011). Utifrån deras 

hermeneuistiska angreppssätt (Johansson 2011) har de formulerat ett syfte och 

frågeställningar till grund för vilken riktning arbetet skulle ha. Alvehus (2013) tar upp olika 

ansatser och vilken som fungerar bäst till en kvalitativ metod. Det finns tre varianter enligt 

honom, en deduktiv, en induktiv samt en abduktiv ansats. Författarna valde att arbeta utifrån 

en abduktiv ansats där de har växlat mellan den tidigare forskningen i bakgrunden kopplat till 

den empirin som har framkommit i resultaten och därigenom gjort en teoretisk reflektion där 

allt kopplas samman i slutet. 
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Urval 

I denna studie har 7 stycken förskollärare intervjuats muntligt samt 1 skriftligt utifrån dennes 

önskemål. Av informanterna är alla utbildade till minst förskollärare och har jobbat mellan 2-

36 år inom förskola. Valet att intervjua endast utbildade förskollärare gjordes för att smalna 

av och få en tillförlitlig studie, ett så kallat medvetet urval. Här nedanför i figur 2 ges en 

överblick över förskollärarnas erfarenheter. 

 

Figur 2: Beskrivning av de deltagande informanterna. 

 

I figuren ovan går det att utläsa att alla har minst förskollärarutbildning men av de 

förskollärare som har arbetat längre, har större delen även tagit del av fortbildning. 

  

Informant Års erfarenhet Utbildning Vidare utbildning 

Informant 1 2 års erfarenhet Förskollärarutbildning  

Informant 2 25 års erfarenhet Förskollärarutbildning 
Fritids, matematikkurs 

för förskolan 

Informant 3 36 års erfarenhet Förskollärarutbildning Kurser inom matematik 

Informant 4 8 års erfarenhet Förskollärarutbildning 

Har arbetat på en 

förskola med 

utomhuspedagogik 

Informant 5 28 år erfarenhet Förskollärarutbildning 
Matteinspiratör, 

Fortbildningar 

Informant 6 8 års erfarenhet Förskollärarutbildning 

Grundskola år 1-5 

utomhuspedagogikkurs, 

vik. 

Idrottslärare/mattelärare 

åk 1 samt åk 3 

Informant 7 10 års erfarenhet Förskollärarutbildning Förskoleklass, kurser 

Informant 8 25 års erfarenhet Förskollärarutbildning 

Lärare upp till 6 år, 

inriktning NO och SO, 

specialisering Ma och So 
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Datainsamling och tillvägagångssätt 

Författarna använde sig av Brymans (2011) semistrukturerade intervjufrågor när de formade 

de frågor som skulle vara med i intervjun, (se bilaga 1 & 2). De valde detta sätt då de ansåg 

att denna teknik passade bäst för studien. Informanterna gavs då möjlighet att formulera sig 

fritt utifrån frågorna och författarna själva hade möjlighet att ändra ordningen på när 

intervjufrågorna skulle ställas. Detta möjliggjorde för författarna att se vilken fråga som 

passade bästa att ställa och när, utifrån om informanterna redan hade svarat på frågan eller 

inte, för att minska upprepning (Ibid). Fortsättningsvis använde de sig även av Kvales et al. 

(2014) ”sju stadier i en intervjuundersökning” (s118) som grund för att formulera intervjuerna 

så att en röd tråd ska löpa genom hela arbetet. Författarna formulerade först studiens syfte och 

frågeställningar, en tematisering. Sedan gick de vidare till planering, där de planerade studien 

med hänsyn till alla stadier samt vad de ville ha ut av studien. Där läste författarna på om 

utomhuspedagogik och matematik för att sedan kunna ställa relevanta frågor till 

informanterna. Vidare genomförde de intervjuerna som tog mellan 15-30 minuter där en hade 

huvudansvaret att leda intervjun och den andra ansvarade över att alla delar kom med samt 

fångade upp ifall någonting inte svarades på eller var otydligt. I slutet av intervjun ställdes 

frågan till informanterna ifall denne hade någonting mer att tillägga för att få med allt den 

ville säga. 

Databearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades samma dag till textformat och anonymiserades utifrån principen 

Informant 1, 2, 3 osv. upp till 8. Utifrån det hermeneuistiska angreppssätt som valts 

analyserades intervjuerna med hjälp av tematisk analysmetod som Bryman (2011) 

förespråkar, där forskningsfrågorna låg som 3 huvudfrågor med intervjufrågorna under och 

svaren kategoriserades in under dessa i en färg för varje informant för att underlätta 

bearbetningen och ändå behålla anonymiteten. (Ibid). Sedan verifierades de svar 

informanterna hade gett för att säkerhetsställa att författarna hade fått svar på de frågor som 

ställts och slutligen sammanställdes allt i ett dokument innan författarna la in resultaten i 

arbetet (Kvales et al. 2014). Författarna styrkte analysen med hjälp av citat som enligt de 

synliggjorde kärnan i arbetet och gav studien en trovärdighet. Vidare i databearbetningen på 

frågeställning 1 summerade författarna hur förskollärarna arbetade med barns 

matematiserande idag och med hjälp av att fetmarkera viss text tydliggjordes de viktigaste 

delarna i databearbetningen. Under frågeställning 2 kunde de se relationen mellan 

förskollärarnas svar utifrån Bishops 6 matematiska aktiviteter. Författarna skapade en tabell 
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(figur 4) som tydliggjorde vilka som arbetade med de matematiska aktiviteterna. Även här 

fetmarkerades de viktigaste delarna i bearbetningen. Författarna kunde under frågeställning 2 

samt 3 se samband till Deweys lärandeteori om erfarenhet genom handling. De valde därefter 

att skapa en tabell (figur 5) där det synliggjordes om informanterna direkt eller indirekt 

använder sig av Deweys lärandeteori. De behandlade även de för och nackdelar som 

informanterna lyfte fram om barns matematiska lärande utomhus, samt vad förskollärarna 

ville arbeta mer med inom utomhusmatematiken. Efter att författarna strukturerat upp 

resultaten gick de vidare till analysen där tidigare forskning kopplades samman med 

resultatsvaren med hjälp av den tematiska analysmetoden (Bryman 2011). Genom att använda 

sig av det tolkningsbaserade angreppssättet i arbetet samt den valda analysmetoden kunde 

författarna sedan analysera den data som samlats in med hjälp av den tidigare forskningen 

samt bakgrunden och därigenom skapa en grund för deras diskussion som gav en slutsats för 

studien. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet 

Enligt Alvehus (2013) avser reliabiliteten om studien är upprepningsbar och om den går att 

genomföra igen på ett likadant sätt. Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer 

i studien vilket gör att intervjufrågorna går att återskapa till en viss del, det går dock inte att 

skapa exakt då det blir beroende på hur informanten har svarat. Författarna har bifogat 

frågorna i arbetet så om någon vill ställa samma frågor för att replikera studien går det att 

göra det till en viss del. Den litteraturförteckning som är bifogat gör det möjligt för en ny 

person att läsa och tolka samma texter som författarna. Då arbetet dels går ut på att 

förhoppningsvis inspirera förskollärare och andra till att arbeta med matematik utomhus 

spelar författarnas uppfattning in i hur de har tolkat den data som har samlats in. 

Validitet 

Validitet enligt Bryman (2011) är om det som har avsetts mäta har mäts, det vill säga om 

arbetet följer en röd tråd och att den har svarat på de frågor författarna har ställt. Utifrån detta 

anser författarna själva att validiteten är hög och att de har fått svar på de frågeställningar som 

de ställde, samt att studiens syfte har bibehållits. 
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Etiska överväganden 

Författarna har tagit hänsyn till etiska principer och krav i enlighet med Bryman (2011) samt 

Vetenskapsrådet (2017). Här nedan följer en kort sammanfattning om hur författarna har gått 

tillväga när de använde sig av dessa principer. 

 

Informationskrav samt sekretess 

De förskollärare som blivit tillfrågade har fått veta vad arbetet går ut på samt vad författarna 

har velat veta kring området, de har sedan fått ta ställning till om de vill delta eller inte och 

dessutom var författarna tydliga med att informanterna fick avbryta sin medverkan i den 

studie som gjordes. Informanterna har även fått vetskap om att det slutgiltiga resultatet 

kommer att läggas upp och vara tillgänglig via databaser (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 

2017). 

 

Samtyckeskravet 

Då inga minderåriga har deltagit har inte någon vårdnadshavare behövts tillfrågas, samt att 

författarna har varit tydliga i informationen att deltagandet är frivilligt. Alla som har blivit 

intervjuade muntligt har även fått skriva under en samtyckesblankett som är bifogad som 

bilaga 3 (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2017). 

 

Konfidentialitetskravet 

Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats utifrån namn med Informant 1, 2, 3 osv. 

upp till 8, där utbildning och vad de har för erfarenheter samt hur länge de har arbetat, har 

skrivits ner i det slutgiltiga arbetet (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2017). 

 

Nyttjandekravet 

Vid informationen om deltagandet i studien har författarna meddelat informanterna att arbetet 

kommer att offentliggöras via en databas kallas DIVA men att deras svar förblir anonyma 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 
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Resultat 

Resultatet av intervjuerna redovisas nedan i enlighet med studiens 3 övergripande frågor. 

1. Matematiska aktiviteter i förskolans dagliga verksamhet 

Det som kommer fram i intervjuerna från alla förskollärare är att de försöker få in 

matematiken i vardagssituationer såsom samlingar, lek, vid måltider samt andra aktiviteter 

och ämnen där barnen får möjlighet att träna på rumsuppfattning, lägesord, turordning och att 

förklara sina tankar. 

 

Vidare berättade förskollärarna om planerade aktiviteter som pärla, räknesagor, arbete med 

scheman och tid, skapa mönster tillsammans samt spel med inslag av matematik. Informant 7 

berättar att de har ”veckans barn” där barnet får vara med i köket och att dessa situationer 

handlar mycket om att mäta och prata om olika begrepp. Alla berättade att de arbetar med 

skogen, antingen i form av besök med t.ex. uppdragskort eller genom användandet av skogens 

material på gården. 

 

Förskollärarna berättar vidare att det är viktigt att benämna orden rätt, till exempelvis som 

Informant 2 sa: ”kan du sträcka fram höger hand” istället för att säga ”den andra handen”. 

Vidare benämnde även Informant 6 om hur viktigt det är att använda sig av rätt ord och 

begrepp redan i småbarnsålder. 

 

När det gäller de små barnen lyfte Informant 5 upp tecken som stöd och hur det kan hjälpa 

barnen att kommunicera samt förstå matematiken trots att det verbala inte finns än. Informant 

4 belyste även tyngden i att vara en medforskande förskollärare och ställa utmanande frågor 

till barnen så att barnen får öva på att problematisera. 
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2. Matematik utomhus 

Barns intresse och spontana aktiviteter 

Alla informanter säger att de använder sig av matematiska aktiviteter utomhus och att det är 

barnens intresse som förskollärarna utgår från i både den spontana och styrda aktiviteten. 

Alla är överens att det är viktigt att vara en medforskande förskollärare oavsett om det är en 

spontan eller planerad aktivitet utomhus, samt att komma ihåg att ta på sig sina 

matteglasögon och uppmärksammar det barnen gör. Informant 1 sa att: 

 

”Genom att använda sig av leken och göra aktiviteterna utmanande och intressanta blir 

barnen mer engagerade och har roligare”. 

 

Fortsättningsvis berättar Informant 2 och 4 om hur viktigt det är att förskollärarna är aktiva i 

det barnen gör och inte endast står vid sidan om och pratar med varandra. Genom att fånga 

barnens aktiviteter när de är i sandlådan och leker säger Informant 2: 

 

”Även en sandkaka är matematik”. 

 

Med citatet ovan menar informanten att även i de enklaste aktiviteterna som barnen gör kan 

förskolläraren se matematiken. Detta kopplas vidare ihop med Informant 6, 7 och 8 om att det 

är viktigt att uppmärksamma vad barnen visar för intresse och utveckla aktiviteter utifrån det. 

Informant 5 sa att: 

 

”Vi lägger grunden till barnens matematik och det är viktigt att de har en positiv syn 

på det”. 

 

Informanten menar att det är bra om förskollärare har en positiv syn på matematiken då 

barnen kommer att ta efter den synen som visas. 
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Förskollärares användande av material 

I intervjuerna berättar Informant 3 och 5 att de använder sig av naturmaterial och att de 

försöker hämta in det från skogen till gården, exempelvis pinnar och stenar där barnen kan 

jämföra dess egenskaper. För att lättare få en överblick över det material som förskollärarna 

sa att de använder, följer här en sammanställning av materialen med förklaringar vad 

rubrikerna betyder. Se figur 3 nedan: 

 

 Naturmaterial Återvinningsmaterial Utematerial Innematerial  

Informant 1 X X X X 

Informant 2 X X X X 

Informant 3 X  X X 

Informant 4 X  X X 

Informant 5 X X X X 

Informant 6 X  X X 

Informant 7 X X X X 

Informant 8 X  X X 

 

Naturmaterial; hämta in från skogen, klättra i träd, stenar, pinnar, vatten och odla. 

Återvinningsmaterial: petflaskor, kartonger och toarullar. 

Utematerial: Hinkar, spadar, cyklar, sandkaksformer, klätterställning, gungor, sandlådor, 

balansstockar och uppdragskort 

Innematerial: pärlplattor, lego, byggklossar, spel och uppdragskort 

 

Som det går att läsa i figur 3 arbetar merparten med 4 olika material. Av de intervjuade var 

det 7 av 8 informanter som var överens om att materialet som används inomhus hade en mer 

tanke bakom vad det kunde användas till än vad materialet som var för utomhusbruk hade i 

barns matematiserande. Informant 7 berättade att det jobbade med olika teman på gården, 

t.ex. bollsporter, bygg och konstruktion, hinderbanor o.s.v. och att det alltid fanns en tanke på 

hur de utformade utemiljön. När det kommer till återvinningsmaterialet var det endast 4 

stycken som hade ett matematiskt fokus på det materialet.  



 

 

21 

I användandet av materialet berättar Informant 8 att de använder sig av Bishops matematiska 

aktiviteter när de planerar utevistelsen. Informant 6 och 7 nämnde kort att de hade Deweys 

lärandeteori i bakhuvudet när de var ute. Resterande informanter berättade att de säkert 

använde sig av delar av någon lärandeteori men ingen specifik. Informant 4 sa: 

 

”Det gör vi säkert men inte som vi tänker att ja det är den här, utan det är nog blandat”. 

 

Utifrån det Informanterna berättade gick det att se att även om de ej var medvetna om det så 

använde sig merparten av Bishops matematiska aktiviteter. För att tydliggöra vilka 

matematiska aktiviteter som Informanterna berättade kring gjordes en tabell (Figur 4) där rött 

representerar ett direkt användande av Bishops 6 matematiska aktiviteter i planeringen på 

avdelningen. Det går också att se att endast Informant 1 indirekt inte tog upp alla aktiviteter. 

Figur 4. Användandet av Bishops 6 matematiska aktivitet. 

 

Sammanfattningsvis går det att synliggöra att 7 av 8 förskollärarna använder sig indirekt eller 

direkt av alla Bishops matematiska aktiviteter utifrån Figur 4. 

 

 

  

 Förklara Räkna Lokalisera Konstruera Mäta Leka 

Informant 1  X X  X X 

Informant 2 X X X X X X 

Informant 3 X X X X X X 

Informant 4 X X X X X X 

Informant 5 X X X X X X 

Informant 6 X X X X X X 

Informant 7 X X X X X X 

Informant 8 X X X X X X 
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För att tydliggöra användandet av Deweys lärandeteori utifrån det Informanterna berättade 

sammanställdes en tabell (Figur 5) där den direkta användningen av teorin, det vill säga att 

Informanterna hade Deweys lärandeteori med sig under planeringen av aktiviteter eller 

reflekterade över den medvetet under dagen. Den indirekta användningen står för när 

Informanterna berättade att de säkert använde sig av någon men visste inte vilken trots att de 

beskrev Deweys lärandeteori. 

 

 

 

Figur 5. Användandet av Deweys lärandeteori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis går det att synliggöra i Figur 5 att 2 av 8 förskollärarna använder sig 

direkt av Deweys lärandeteori och 6 stycken gör det indirekt. 

 

Förkunskaper om barns matematiserande 

I intervjuerna kom det fram att alla informanter var överens om att ett intresse och en viss 

förkunskap underlättar för förskollärarna i arbetet med barns matematiserande. De sa även att 

ha en flexibilitet och närvaro med barnen gör arbetet med matematik enklare. Informant 6 tog 

upp planering och förberedelse som en viktig del i förskollärarens vardag ”planera planera 

planera”, då den ansåg att om förskolläraren har gjort en bra planering, finns det någonting 

att falla tillbaka på om det inte går som det var tänkt. Informanten tog även upp att 

utvärderingen efteråt är en del i att kunna göra en aktivitet så bra som möjligt, detta då det då 

går att synliggöra vad som fungerar och vad som kan förbättras. Vidare ansåg Informant 5 att 

det är viktigt att fånga vardagen men att ha matematiken i bakhuvudet. Informant 1 lyfte 

påhittighet, tänka utanför boxen och våga prova nya saker, Informanten sa: 

 

 
Direkt 

användning 

Indirekt 

användning 

Informant 1  X 

Informant 2  X 

Informant 3  X 

Informant 4  X 

Informant 5  X 

Informant 6 X  

Informant 7 X  

Informant 8  X 
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”Förskollärare ska inte vara rädd för att misslyckas”. 

 

Ytterligare tyckte Informant 7 att det handlar mycket om vilja, att kunna anpassa sig och 

framföra sitt eget tänk och att inte vara styrd av färdigt material utan se sig omkring och ta på 

sig sina matteglasögon, vilket Informant 4 håller med om. Informant 4 tillägger även att 

förskollärare ska skapa möjligheter för att utforska tillsammans med barnen. 

 

Aktiviteter under årstider 

Informant 1 ger ett exempel på stjärtlappsmemory som kan användas under vintern, där 

barnen får åka ner på en stjärtlapp och vända på brickor och sedan gå upp igen och låta nästa 

kompis åka ner och göra samma sak. Fortsättningsvis berättar Informant 7 att: 

 

”Vi brukar mäta snödjup och snöhögar med olika kroppsdelar, och skulptera i isblock och 

utforma olika kojor som har fönster”. 

 

Informant 5 nämnde vidare att klättra i snöhögar och bygga snökojor är något som är enkelt 

och roligt för de små barnen under vintertid. Informant 6 lyfter att: 

 

”Man kan konstruera och bygga i snö, leka med is, se volym, vad händer? Vad händer med 

snön om vi tar in den?” 

 

Även Informant 8 är inne på samma spår med att frysa saker samt sortera snöklumpar utifrån 

storlek, detta var även något som Informant 7 nämnde att det brukar göra med barnen. 

Informant 3 berättar att den brukar såga i snön med riktiga sågar och skapa former, som 

tillexempel kuber. De andra Informanterna lyfter väldigt liknande saker som att konstruera 

och bygga med snön då man bland annat kan göra snölyktor. 

 

Uppdragskorten är någonting som alla informanter har sett är extra uppskattat hos barnen 

under sommartid. Informanter 3 och 7 lyfter specifikt att de kan bygga och konstruera i 

skogen, samt att Informant 3 lyfter användandet av vatten. Vidare berättar Informant 5 om 

användandet av matteryggsäcken med exempelvis Kims lek samt sortera med hjälp av kottar 

och pinnar. Det säger även Informant 6 och tillägger att de skapar hinderbanor utomhus. 
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3. Förskollärares tankar om pedagogiska fördelar med matematik utomhus 

Under intervjuerna fick informanterna en fråga angående om de ser några fördelar med att ha 

matematik utomhus. Här gick det direkt att se att alla förskollärare såg stora fördelar med att 

vistas utomhus för barnens matematiserande. Informant 1 tog främst upp att det är billigt eller 

till och med gratis att vara utomhus, att det finns jättestora möjligheter att väva in andra 

ämnen för att öka barnens matematiserande. Informant 3 stärkte detta med att berätta lite om 

materialtillgången: 

 

”Det är ju överhuvudtaget materialtillgången som är oändlig kan jag tycka som är 

utomhusmänniska”. 

 

En annan fördel som lyftes från Informanterna 4, 6 samt 7 är att det är vi som förskollärare 

som måste ta på oss matteglasögonen och se fördelarna samt att barnen mår bra av att få vara 

ute och upptäcka med hela kroppen. Informant 2 ansåg även den att det var enklare att vara 

utomhus för ljudnivån blir annorlunda, barnen får frisk luft och möjlighet till att uppleva med 

alla sinnen. Även Informant 5, 7 och 8 tog upp motorikträningen, genom att använda hela 

kroppen och uppleva med alla sinnen blir barnen mer positiva och nyfikna att utforska gården 

och skogen tillsammans, och att det ofta ansluter fler barn ifall en aktivitet är startad och då 

får barnen öva på sin empati och även miljötänk. Informant 1, 2, 5 samt 7 ansåg att det blir 

mer fysisk matte då barnen får möjlighet att lära med hela kroppen och att det skapar en 

tydlighet när det kommer till längd och vikt, Informant 1 sa: 

 

”Om du använder leken som ett sätt att lära dig, och att det blir ju ganska tydliga grejer med 

det här med längd, och vikt om du är ute i skogen, den här pinnen är kortare än den här. 

Väldigt konkret om man lägger kottar som är väldigt mycket lättare än två stenar”. 

 

Citatet ovanför går att koppla till det Informant 3, 4, 6 och även här 7 sa att förskollärare kan 

göra allt vi gör inomhus utomhus och genom att skapa en positiv syn tillsammans med barnen 

och inte vara låst till ett sätt utan kunna anpassa sig får de med alla delar ur läroplanen. Vidare 

sa Informant 8 att: 

 

”Matematiken utomhus blir mer lärande på lek och för det mesta fångas mer barn upp till 

aktiviteten. Matematiken blir roligare och barnen är mer aktiva och rör sig i aktiviteterna”. 
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Detta citat kan i sin tur kopplas till det Informant 5 sa om att det förskollärarna ska jobba med 

är förståelsen om vad matematik egentligen är, exempelvis en hel yta och att den förståelsen 

är viktig när de går vidare till skolan. 

 

När frågan om informanterna såg några nackdelar var de överens om att det fanns väldigt få 

nackdelar med att utveckla barnens matematiserande i en utomhusmiljö. De nackdelar som 

kom på tal hos förskollärarna var att Informant 1 och 6 tog upp logistiken och hur det kan bli 

svårt att få till någonting bra ifall avdelningen är kort om personal, att det tar tid vid 

påklädning beroende på barngruppen samt att alla ska ta hänsyn till allas förutsättningar. 

Informant 2 tog här upp att det går att bli uteblind och att det då glöms bort vad som 

egentligen går att göra utomhus. 

 

Förskollärares tankar om vidareutveckling av utomhusmiljön 

När förskollärarna fick berätta vad de ville arbeta mer med inom barns matematiserande 

utomhus var alla överens om att de fanns otroligt mycket givande att jobba med. Informant 8 

önskade att det fanns fler små mötesplatser för barnen där det finns material som går att 

använda för matematik. 

 

Informant 3 tog upp att få möjligheter att gå på fördjupningar och kurser för att få 

inspiration om hur de kan jobba samt att det även borde finnas rejäla material med 

exempelvis konstruktionsboxar som är lättillgängliga för barnen och enkla att ta fram. 

Fortsättningsvis diskuterade Informant 4 om hur förskollärare återberättar barnens dag till 

föräldrarna, att de måste bli bättre på att benämna till dem vad barnen har gjort på förskolan, 

t.ex. idag har Kalle lekt med volym med hjälp av hinkar utomhus. 

 

Någonting Informant 7 ville få in mer var digitalisering och Ipads, samt att barnen ska få vara 

mer delaktiga och dokumentera själva på saker dem gör. Vidare berättade även Informant 5 

att: 

 

”Det är förskollärarna som lägger grunden till barnens matematik och att det är viktigt att ha 

en positiv syn på matematiken”. 
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Informant 5 lyfte även vikten om att i arbetslaget få tid att planera och diskutera kring hur 

alla tänker om barnens matematiserande. 

 

Informant 2 och 6 ville utveckla utevistelsen mer då de ofta är ute flera gånger på en dag och 

att då inte endast ha den fria leken utan använda sig av planerade aktiviteter. Till sist sa 

Informant 1 att den ville jobba mer med allt, men speciellt mer pedagogiska aktiviteter 

utomhus, oftast är innevistelsen den planerade delen av dagen och utomhus blir endast ett 

ställe att springa av sig. Informanten sa att: 

 

”Man behöver inte bestämma att man ska jobba med matte en gång i veckan, varje dag i 10 

minuter, man gör det omedvetet varje dag. I nästan varenda grej man gör är det matte, tänker 

man på det lite extra blir det varje grej. Behöver inte lägga till någon extra tid för matte, det 

kommer naturligt”. 

 

Som det går att läsa i citatet ovan behöver inte matematik ta någon extra tid i vardagen, den 

finns överallt naturligt och det gäller endast för förskollärarna att uppmärksamma den. 
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Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultaten att matematiken inom förskolan är en del av 

vardagssituationerna, där det förekommer både oplanerade och planerade aktiviteter med 

matematiskt tänk. Det handlar mycket om att använda sig av rätt begrepp och benämning på 

ord i vardagssituationerna både för barnens skull samt för att visa föräldrarna vad barnet gjort 

under dagen på förskolan. Vidare visar resultatet att förskollärare arbetar utifrån barnens 

intresse när de planerar olika matematiska aktiviteter utomhus. Förskollärarna försöker 

använda sig av naturmaterial i den mån det fungerar då det finns en stor tillgång till materialet 

samt är lättillgängligt och oftast billigt eller helt gratis. Förskollärarna ser 

utomhusmatematiken som en möjlighet där barnen får använda sig av hela kroppen i sitt 

matematiserande. De berättade om den motorikträning som barnen får genom att ha mer 

fysisk matematik och det i sin tur hjälper förskollärare att skapa en positiv syn hos barnen. De 

få nackdelar som förskollärarna kunde se med utomhusmatematiken var att få ihop logistiken 

samt att det är lätt att bli uteblind och inte se möjligheterna med utomhuspedagogik i barnens 

matematiserande. 

 

Slutligen vill förskollärarna arbeta mer med barnens matematiserande utomhus genom att 

skapa små mötesplatser samt att få mer planeringstid för att kunna genomföra fler planerade 

pedagogiska aktiviteter med barnen. De ville även få möjlighet till att kunna fördjupa sig samt 

få gå på kurser om barns matematiserande för att hitta inspiration. Förskollärarna ville även få 

in rejäla material som fungerar utomhus i alla väder och som är lättillgängliga för barnen.  
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Analys 

Utifrån resultatet ovan kommer studien nu gå vidare med att analysera förskollärarnas svar i 

relation till den tidigare forskningen. 

 

Vardagsmatematik i dagens förskoleverksamhet 

I intervjuerna kommer det fram att alla förskollärarna försöker få in matematiken i 

vardagssituationer såsom exempelvis vid samlingar, lek, måltider samt andra aktiviteter och 

ämnen där barnen får möjlighet att träna på rumsuppfattning, lägesord, turordning och låta de 

förklara sina tankar. Detta går att koppla till Fröbels lekgåvor som uppmuntrar barnens lek 

genom att utveckla deras uppfattningar inom form, rum, längd, bredd och höjd. Det gör att 

matematik och lek kombinerades på ett naturligt sätt (Doverborg 2006). 

 

Flertal av Informanterna sa även att det är viktigt att använda rätt begrepp, såsom ”sträck fram 

höger hand” istället för ”den andra handen” vilket Informant 2 sa. Detta är något Reis 

(2015) styrker, då även hon anser att det kan hjälpa barnen i deras matematiserande. Där 

berättade Informant 7 om hur de har ”veckans barn” där barnet får delta i köksrutiner som 

innehåller olika delar, såsom mäta med redskap samt prata om flera begrepp. 

 

Sammanfattningsvis på frågeställning 1 ser vi att alla förskollärarna strävar efter att få in 

matematiken på ett lekfullt sätt i vardagen. I förskolans läroplan (Skolverket 2016) ska 

förskollärarna lära genom leken som i sin tur skapar en grund för ett livslångt lärande. Vilket 

tar oss vidare till frågeställning 2 där vi kan se hur förskollärare arbetar med matematik 

utomhus i relation till Bishops 6 matematiska aktiviteter. 
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Synliggörandet av barns matematiserande utomhus 

För att tydligare se hur förskollärare arbetar med matematik utomhus i förskolan har 

författarna valt att använda sig av Bishops 6 matematiska aktiviteter. 

 

Den första matematiska aktiviteten som många förskollärare nämnde var Förklara (Helenius 

2013a). De tog upp i intervjun att det är viktigt att hjälpa barnen att problematisera och låta de 

få chanser att dra sina egna slutsatser och se vad som händer. Detta är någonting Dahlgren 

och Szczepanski (2004) samt Mandl Pettersson och Jingmyr Steiner (2015) håller med om, att 

låta barnen utforska med hjälp av sina sinnen och vara en medforskande förskollärare i både 

den spontana och den planerade leken, ställa utmanande frågor som får barnen att reflektera 

och problematisera. Förskollärarna lyfter vikten av att vara en aktiv förskollärare där 

matteglasögonen tas på och att användandet av ord och begrepp benämns rätt i samtal med 

barn så att den dagliga matematiken kommer fram. Reis (2015) håller med om vikten av att 

benämna rätt redan i småbarnsåldern. En av de intervjuade förskollärare nämner också att det 

är viktigt att använda tecken som stöd när det verbala inte finns. Att använda sig av rätt 

begrepp och benämningar går koppla samman med strävansmålet i förskolans läroplan 

(Skolverket 2016) om att barnen ska få använda matematik till att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

Bishops andra matematiska aktivitet är Räkna (Doverborg 2013), vilket förskollärarna 

nämner att det är någonting som sker kontinuerligt under dagen. Allt från samlingar innan de 

går ut för att se vilka som är på förskolan och inte, till att räkna pinnar utomhus. Detta är 

någonting Pramling Samuelsson (2015) styrker, att inom förskolans verksamhet utforma 

miljöer som skapar ett mångsidigt lärande. Detta är också något förskollärarna har som 

strävansmål, att erbjuda barnen en förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 

och förändring (Skolverket 2016). 
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Bishops tredje matematiska aktivitet är Lokalisera (Brown 2013 & Sterner 2013), där alla 

förskollärare var överens om vikten att använda rätt begrepp och benämning, exempelvis säga 

”höger hand” istället för ”den andra handen” vilket Landgren (2015) håller med om. De 

diskuterar även alla motorikträning samt lära med hela kroppen där alla sinnen används för att 

lokalisera sig i en utomhusmiljö, vilket står i läroplanen (Skolverket 2016) att förskolläraren 

ska sträva efter att varje barn lär sig. Lättman-Masch och Wejdmark (2013) styrker detta 

genom att de anser att utomhusleken ökar möjligheterna för barn att lära med hela kroppen 

och utforska sina sinnen, som Dahlgren och Szczepanski (2004) håller med om. Alla 

kunskaps- och erfarenhetsområden är möjliga att praktisera i en utomhusmiljö, vilket även 2 

av de intervjuade förskollärarna tog upp. 

 

Bishops fjärde matematiska aktivitet är Konstruera (Helenius 2013b), där förskollärarna 

under intervjuerna tog upp snön som viktigt material under vintertiden, att de formade, 

sågade, experimenterade med den både inom och utomhus, vilket är ett strävansmål i 

läroplanen att få bygga och konstruera i olika material (Skolverket 2016). Pramling 

Samuelsson (2015) samt Reis (2015) anser att det är viktigt att se den dagliga matematiken, 

att kombinera vardagen med matematiken till någonting naturligt, som exempelvis räkna 

sandkakor tillsammans med barnen. 

 

Bishops femte matematiska aktivitet är Mäta (Doverborg, Jahnke & Sterner 2013), där en av 

förskollärarna berättade att de arbetar mycket med att mäta och jämföra med hjälp av barnens 

egna kroppar. Detta är någonting Reis (2015) styrker att matematiserande ska ske utan något 

tvång. Informanterna diskuterade även kring vatten och dess egenskaper för att få förståelse 

för volym, vilket tydliggörs i strävansmålen att barnen ska få undersöka och använda sig av 

matematiska samband och begrepp (Skolverket 2016). Vidare tog alla förskollärare upp 

uppdragskorten och hur de använder sig av det i barnens matematiserande, detta går att 

koppla till Reis, att matematiserandet ska ske utan tvång och det Pramling Samuelsson (2015) 

skriver om att kombinera det vardagliga så att barnen utmanas. 
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Bishops sjätte och sista matematiska aktivitet är Lek (Kärre 2013 & Hedlund 2013), 

förskollärarna menar att genom leken kan de utmana barnen i deras lärande, 2 av 

informanterna berättar att det blir lättare för barnen att ta in kunskap om den utförs på ett 

roligt och intressant sätt, vilket står direkt i relation med ett av läroplanens strävans mål 

(Skolverket 2016). Alla intervjuade var även överens om att det är viktigt att vara en aktiv 

förskollärare och arbeta utifrån barnens intresse. Detta stärker Pramling Samuelsson (2015) 

genom att uttrycka att förskolans verksamhet handlar mycket om att utforma miljön så att den 

bidrar till ett lekfullt lärande. Vidare sa flera av de intervjuade förskollärarna att skapa en 

inbjudande miljö kan bidra till ett lekfullt lärande. 

 

Sammanfattningsvis går det att se att de intervjuade förskollärarna arbetade med Bishops 

matematiska aktiviteter även om de inte hade gjort ett aktivt val att använda sig av hans teori. 

Förskollärarna får in alla begreppen i vardagssituationer. De får in förklara när de 

problematiserar tillsammans med barnen och ställer utmanande frågor. De använder sig av 

räkna i sandlådan och när de går in, lokalisera genom att låta barnet utforska uterummet, 

barnen får konstruera med hjälp av byggmaterial och har möjlighet till att använda sin egen 

kropp för att mäta och utforska tillsammans. Bishops sista aktivitet lek kommer in i allt det 

förskollärarna gör tillsammans med barnen och skapar ett lekfullt lärande. 
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Förskollärarnas syn på utomhusmatematik 

För och nackdelar med barns matematiserande utomhus 

De intervjuade förskollärarna ser alla stora möjligheter och fördelar med att använda sig av 

utomhusmiljön för att utveckla barnens matematiserande. Det finns en stor materialtillgång 

och möjlighet att lära med hela kroppen genom att utforska med sinnena. Björklund (2016), 

Dahlgren och Szczepanski (2004) samt Palmer (2017) anser att ett lärande utomhus borde ses 

som ett viktigt komplement till den vardagliga pedagogiken, att alla kunskaps- och 

erfarenhetsområden är möjliga att praktisera utomhus och verka tillsammans. Vilket i sin tur 

skapar erfarenhet genom att barnen får använda hela kroppen till sitt lärande som Dewey 

förespråkade (Säljö 2011). Dewey förespråkade även vikten av reflektion i det människan gör 

(Quay & Seaman 2013). Detta går att koppla till det Informant 6 sa om att det är viktigt att 

planera för att ha någonting att falla tillbaka på och i planeringen sker även en utvärdering 

efteråt i hur aktiviteter har gått. Informant 1 tog vidare upp vikten av påhittighet, att tänka 

utanför boxen och våga prova nya saker, Informanten sa att: 

 

”Förskollärare ska inte vara rädd för att misslyckas”. 

 

Citatet går att förstå genom det Dahlgren och Szczepanski (2004) säger, att förskollärare ska 

våga utmana sina erfarenheter i en utomhusmiljö. De intervjuade förskollärare var inne på hur 

viktigt det var med förkunskaper om det som ska läras ut. Beroende på vilka förkunskaper 

som förskollärare har inom matematik kommer det påverka hur barnens förhållande till 

matematik är och blir (Landgren 2015). Det här är även någonting Doverborg (2006) tar upp, 

för att jobba med matematik krävs det kunskaper och flertalet av förskollärarna sa under 

intervjun att det endast har fått en begränsad grund och skulle gärna vilja haft mer utbildning 

inom matematik. 

  

De få nackdelar förskollärarna kunde se med utomhusmatematik är att få ihop logistiken, det 

vill säga att ha tillräckligt med personal på plats. Samt att vädret kan komma och störa 

planerade aktiviteter. Utifrån det Lättman-Masch och Wejdmark (2013) skriver, är det viktigt 

att aktivera barngruppen så att de får prova på och uppleva nya saker samt anpassa 

aktiviteterna till vädret, då vädret i sig ger barnen olika intryck och möjligheter till att 

använda olika material. 
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De förslag som förskollärarna gav för att utveckla barnens matematiserande utomhus går att 

se nedan: 

 

• Ha fler små mötesplatser där det går att jobba med matematiserande lekar med de små 

barnen, men även för de äldre där de kan sitta i lugn och ro och arbeta med ett 

material. 

• Det är viktigt att skapa en positiv syn på matematiken för både förskollärare och barn, 

då det är förskolläraren som lägger grunden för barnens vidare matematiska lärande. 

• Fördjupa den egna kunskapen inom matematik och utomhuspedagogik 

• Rejäla material exempelvis konstruktionsboxar, som tål väder och vind och är 

lättillgängligt och enkla att ta med ut. 

• Utveckla fler utevistelser, som är planerade så att det inte endast är fri utelek. 

• Vara bättre på att benämna för föräldrarna om vad barnen har gjort under dagen, inte 

endast lekt utan mätt med hjälp av vatten. 

• Använda sig av mer digitala verktyg i utomhusmiljön, även låta barnen dokumentera 

det de vill när de är utomhus. 

 

Dessa förslag till förbättringar går att koppla direkt till Deweys lärandeteori att barnen får 

erfarenhet genom handling och därigenom ökar deras kunskaper om matematik (Quay & 

Seaman 2013). 

 

Sammanfattningsvis var alla förskollärare överens om att de ville jobba mer med barnens 

matematiserande utomhus. Förslagen på att arbeta mer med barnens matematiska lärande 

utomhus går alla hand i hand med Deweys lärandeteori samt förskolans läroplan, med att 

utveckla barns nyfikenhet, lust samt förmåga att leka och lära (Skolverket 2016). 
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Diskussion och slutsatser 

Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur utomhuspedagogiken kan gynna barnens 

matematiska lärande. Utifrån detta formulerade vi ett syfte med studien samt frågeställningar 

som hjälpte oss under arbetets gång. Syftet var att öka kunskapen om förskollärarnas syn på 

hur ett utomhuspedagogiskt angreppsätt skulle kunna bidra till barnens matematiska lärande 

och utveckling.  

 

Metoddiskussion 

I denna studie har vi varit 2 intresserade och fokuserade författare vilket har gjort att vi har 

upplevt att arbetet har fungerat bra. Redan i början strukturerade vi upp arbetet och gjorde ett 

översiktligt schema om när och hur vi skulle träffas. Vi tog ett aktivt val att inte dela upp 

arbetet i mer än ett fokusområde var i början där bakgrund och metoddelen var områdena. 

Detta gjorde vi för att få samma språkuppbyggnad löpande genom hela studien. 

 

Studiens syfte var att öka kunskapen om hur förskollärare arbetar med matematik idag, samt 

vilka fördelar de ser och hur ett utomhuspedagogiskt angreppssätt kan bidra till barns 

matematiska lärande och utveckling i relation till betydelsefulla teorier genom Bishop och 

Dewey. 

 

Vi valde att göra bakgrunden direkt efter syfte och frågeställningarna för att vid intervjuerna 

kunna ställa relevanta frågor till Informanterna. Detta upplevde vi var betydelsefullt i 

intervjun då det blev lättare att ställa följdfrågor och tolka det den intervjuade sa, då vi båda 

två var djupare insatta i barns matematiserande utomhus. Genom telefonkontakt som första 

steg skapade vi en relation till de som vi skulle intervjua och vi upplevde att det medförde att 

de kände sig tryggare att delta i intervjun. Vi var båda med under intervjutillfällena och hade 

på förhand bestämt vem som skulle leda och vem som skulle ha den mer avvaktande rollen. 

Detta för att skapa en trygghet för den intervjuade samt en trygghet för oss och att vi inte 

talade i mun på varandra. Den som hade den avvaktande rollen hade till uppgift att ställa 

följdfrågor samt se till att all information kom med i intervjun. Vi valde att transkribera 

hälften var för enkelhetens skull. När vi skulle sammanställa resultatet samt utföra analysen 

och slutdiskussion valde vi att alltid sitta tillsammans. Detta för att kunna bolla idéer mellan 

varandra och som vi nämnde tidigare behålla en enhetlig språkuppbyggnad. 
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Diskussion 

I inledningen till denna studie skrev vi att: ”matematik är ett språk som innefattar lägesord, 

storlekar och kroppsuppfattning”. Detta var någonting som vi sedan fick bekräftat av dels 

bakgrunden men även i stor utsträckning av de intervjuade förskollärarna. Vi fick berättat för 

oss hur de använder matematiken i vardagssituationer som samling, lek, och i utemiljön. Detta 

kan vi koppla till det Dahlgren och Szczepanski (2004), Doverborg (2006), Palmer (2017) 

samt Reis (2015) sa om att det är viktigt att få in matematiken i vardagssituationer så att fokus 

inte ligger på ett enskilt ämne, samt att det blir en naturlig del i förskolans vardag. Vi anser 

själva att genom att göra matematiken till någonting vardagligt som bara finns där blir den 

mer lockande att arbeta kring även för oss. Detta i sin tur skapar en positiv syn hos oss som 

förskollärare och vi kan då sprida den positiva attityden till barnen och bidra till deras 

fortsatta matematiska lärande. 

 

Utifrån resultatet kunde vi tolka att alla förskollärare arbetade med barnens matematiserande. 

Vi kunde tydligt se en relation till Bishops 6 matematiska aktiviteter samt Deweys 

lärandeteori att förskollärarna använde sig av dem men att det inte var medvetna om det. Det 

var endast en förskollärare som tydligt sa att deras arbetslag planerade utifrån Bishops 

aktiviteter för att täcka in alla delar i barnens matematiska lärande och att två förskollärare 

hade Deweys lärande teori i baktanke då de gör matematiska aktiviteter. Vi kan endast hålla 

med förskollärarna där då vi anser att både Bishops och Deweys teorier är perfekta grunder att 

arbeta utifrån i planerade matematiska aktiviteter. Detta då det går koppla ihop teorierna med 

strävansmålen som står i förskolans läroplan. 

 

Vidare nämner Lättman-Masch och Wejdmark (2013) och de intervjuade förskollärarna att 

det är viktigt att ta hänsyn i sin planering till vädret då det kan påverka de matematiska 

aktiviteterna. Detta är viktigt för att barnen ska få möjlighet att koncentrera sig och bevara ett 

fokus på aktiviteten. Utifrån egna erfarenheter vet vi att det är svårt att koncentrera sig om 

solen bländar en eller om ens fötter är kalla. Detta gör att fokus inte kan behållas på 

aktiviteten och vi vill endast att den ska ta slut. De säger även att utomhusleken ökar 

möjligheterna för barnen att uppleva och utforska sina sinnen vilket Dahlgren och 

Szczepanski (2004) håller med om. Utomhusmiljön kan ses som ett lärande rum i sig, och att 

det ger en annan stimulans än vad inomhusmiljön ger. En av de intervjuade förskollärarna 

nämnde att deras arbetslag skulle vilja ha fler små mötesplatser där barnen får en möjlighet att 

lära med hela kroppen och att barnen i sin tur genom dessa ytor lättare tar in nya kunskaper 
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från olika aktiviteter. Vi håller med förskolläraren då vi själva känner att genom att få uppleva 

och prova på nya aktiviteter med hela kroppen kommer vi ihåg dem på ett djupare sätt och 

genom att skapa anpassade platser för ett matematiskt lärande bidrar det till ett lustfyllt 

lärande. Detta kan vi se hänger bra ihop med Deweys lärandeteori om erfarenhet genom 

handling. Säljö (2011) tydliggör att vi lär oss bäst med hela kroppen och att det är viktigt att 

reflektera över den handling som har skett för att skapa platser som har en miljö som 

inspirerar för alla (Quay & Seaman 2013). 

 

I tabellen över vilket material som förskollärarna använde gick det att se att 

återvinningsmaterialet var det som förskollärarna använde sig minst av utomhus och att det 

var naturmaterialet som många berättade om som var den viktigaste delen i 

utomhusmatematiken. Dock saknades det mer rejäla material att arbeta med när 

naturmaterialen inte räcker till. Detta är någonting vi själva tycker borde få finnas för barnens 

matematiska lärande. De ska inte behöva stöta på hinder i form av materialbrist när barnen 

ska matematisera i en utomhusmiljö. Det styrks vidare av Lättman-Masch och Wejdmark 

(2013) att barnen ska få möjlighet att testa på olika material som kan stödja de i deras 

utforskande av matematik. 

 

I den tidigare forskningen lyfter Reis (2015) att hon tycker att det är viktigt att använda rätt 

benämning av begrepp och ord. Det tog en av informanterna upp som extra viktigt för de 

yngre barnen och användandet av tecken som stöd när det verbala inte finns där. I vår 

utbildning till förskollärare har vi vid flera tillfällen fått höra om vikten av användning av rätt 

begrepp när vi samtalar med barnen. Under arbetet med studien har vi blivit mer medvetna 

om hur vi för en konversation med barnen på förskolan, och att vi försöker använda oss av rätt 

begrepp. 

 

Både den tidigare forskningen och de intervjuade förskollärarna har varit inne på att det krävs 

förkunskaper för att kunna synliggöra barns matematiserande. Björklund och Franzén (2015) 

samt Pramling Samuelsson (2015) säger att förkunskaper spelar stor roll för barnens 

utveckling. Förskollärarna ska kombinera förskolans vardag med omvärlden, där barnen får 

bemästra sina förmågor, vilket tyder på att du som förskollärare har ett stort ansvar att 

synliggöra barnens behov, vilja, erfarenheter och skapa möjligheter för barns lärande. Även 

de intervjuade förskollärarna anser att det är viktigt med en viss förkunskap, dels för att få 

förståelse om varför de ska använda sig av rätt begrepp samt för att kunna ställa utmanande 
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frågor till barnen så att de får möjlighet till att problematisera. Innan vi började läsa till 

förskollärare visste vi inte hur viktigt det var att benämna saker vid deras rätta begrepp, 

exempelvis ”höger hand” istället för ”andra handen”. I arbete med denna studie har vi under 

tiden fått en tankeställare om hur vi samtalar med föräldrarna när vi berättar om barnets dag 

på förskolan vid hämtning då vi båda i dagsläget vikarierar på förskolor. För att kunna se och 

tydliggöra vad barnen har utforskat och hur de utmanats genom sin lek under dagen anser vi 

att det krävs en viss förkunskap för att kunna se och synliggöra det. Har förskollärarna en 

kunskap om hur barnens matematiserande går till kan de enklare implementera det i en 

utomhusmiljö istället för att vara låsta till att vara inomhus. 

 

Slutsatser 

Den första slutsatsen som vi kan dra är att alla förskollärare i denna studie försöker få in 

matematiken i alla vardagssituationer. Den andra slutsatsen som vi kan se är att alla 

förskollärarna i studien arbetar med Bishops matematiska aktiviteter oavsett om de är 

medvetna om det eller inte. Vidare är den tredje slutsatsen att alla förskollärarna som vi 

intervjuade arbetade med både planerade aktiviteter där en viss planering ingick utifrån 

barnens intresse, samt med fria aktiviteter där de endast uppmärksammade och i stunden 

fångade upp barns matematiserande. Förskollärarna samtalade alla om att det är viktigt att låta 

barnen utforska och testa på egen hand, vilket går hand i hand med Deweys lärandeteori om 

erfarenhet genom handling. Den sista slutsatsen som vi drar är att alla intervjuade 

förskollärarna ansåg att en viss förkunskap hos förskollärarna krävdes för att få ut det mesta 

av barnens matematiserande. De var alla positiva till att arbeta med matematik utomhus och 

såg inga större nackdelar. Utifrån dessa slutsatser har det varit intressant att se att alla 

förskollärarna har gett oss snarlika svar, trots att de har olika bakgrunder och erfarenheter 

inom barns matematiserande utomhus. 
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Vidare forskning 

Efter denna studie känner vi båda att det skulle vara intressant och givande att få utforma en 

inspirationsbok som förskollärarna och andra intresserade kan använda sig av i sitt arbete med 

barns matematiserande utomhus. Vi har fått otroligt mycket tips och idéer under studiens gång 

och det är det som ligger till grund i att vi skulle vilja forska vidare inom ämnet samt öka 

kunskapen ännu mer, då matematik utomhus är både enkelt och roligt. Vi hade gärna gjort en 

observationsstudie där vi hade kunnat se samband mellan teori och praktik, gör förskollärarna 

som de säger eller låter det endast bra när de berättar? Detta är en större studie som kräver 

mer tid än vad denna studie hade att tillgå.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

I denna intervju kommer vi att använda ordet matematisera för att beskriva barnens 

aktiviteter/ görande kopplat till matematik. Matematiserande är ett ord man nu börjat använda 

som bättre beskriver små barns utforskande och lärande i matematik. 

 

Intervjun kommer vara uppdelad i totalt tre delar. Den första delen kommer du få beskriva 

vem du är och dina erfarenheter. I del två kommer mer fokus på hur ni arbetar på förskolan 

med matematiska aktiviteter utomhus och i del 3 ligger fokus på för och nackdelar samt vad 

du anser om olika angreppssätt och vilka dina visioner är. 

 

 

 

Del 1. 

 

• Vad har du för utbildning och när blev du klar? 

 

• Hur länge har du varit aktiv inom förskola? 

 

• Har du några tidigare erfarenheter/utbildning inom utomhuspedagogik? Om ja berätta 

gärna mer. 

 

• Har du några tidigare erfarenheter/utbildning inom matematik? Om ja berätta gärna 

mer. 
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Del 2. 

• Hur arbetar ni med matematiska aktiviteter i förskolan idag? 

 

• Hur fångar ni barnens intresse i utomhusmatematiken? 

 

• När ni är ute eller inne, vilken typ av material använder ni och barnen och finns det en 

tanke bakom valt material? 

 

• Kan du ge några exempel på bra aktiviteter för matematiserande på vinter respektive 

sommartid? 

 

• Finns det några extra uppskattade aktiviteter som du har märkt? 

 

• Sker matematikaktiviteterna spontant baserat på barnens aktiviteter och intresse, eller 

är dessa förplanerade av arbetslaget? 

 

• Använder ni er av någon lärandeteori (ej läroplanen) när ni planerar de matematiska 

aktiviteterna? 

- Om ja, vilka? 
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Del 3. 

• Vilka fördelar ser du med att använda utomhusmiljön för att utveckla barns 

matematiserande? 

 

• Ser du några nackdelar med att försöka utveckla barns matematiserande i en 

utomhusmiljö? 

 

• Upplever du att det utomhuspedagogiska angreppssättet kan gynna barns 

matematiserande? 

- Om ja, hur då? / På vilket sätt är det utomhuspedagogiska angreppssättet gynnsamt 

för barns matematiserande? 

 

• Vad skulle du säga att det krävs av en Informant för att arbeta med matematik 

utomhus? 

 

• Skulle du vilja arbeta mer eller på ett annat sätt med matematik utomhus? Beskriv 

gärna vad du tänker på. Ge gärna exempel på hur? 
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Bilaga 2 - Skriftliga intervjufrågor 

 

I intervjun används ordet matematiserande för att beskriva barnens aktiviteter/ görande 

kopplat till matematik. Matematiserande är ett ord som nu har börjat använda som bättre 

beskriver små barns utforskande och lärande i matematik. 

 

Tack för att du ställer upp på intervjun! Den kommer att vara uppdelad i totalt tre delar där 

den första delen får du beskriva vem du är och dina erfarenheter. I del två kommer mer fokus 

på hur ni arbetar på förskolan med matematiska aktiviteter utomhus och i del 3 ligger fokus på 

för och nackdelar samt vad du anser om olika angreppssätt och vilka dina visioner är. 

 

Tack än en gång för att du ställer upp på denna intervju! 

 

 

Del 1. 

 

• Vad har du för utbildning och när blev du klar? 

 

• Hur länge har du varit aktiv inom förskola 

 

• Har du några tidigare erfarenheter/utbildning inom utomhuspedagogik? Om ja beskriv 

gärna mer. 

 

• Har du några tidigare erfarenheter/utbildning inom matematik? Om ja beskriv gärna 

mer. 
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Del 2. 

• Hur arbetar ni med matematiska aktiviteter i förskolan idag? 

 

• Hur fångar ni barnens intresse i utomhusmatematiken? 

 

• När ni är ute eller inne, vilken typ av material använder ni och barnen och finns det en 

tanke bakom valt material? 

 

• Kan du ge några exempel på bra aktiviteter för matematiserande på vinter respektive 

sommartid? 

 

• Finns det några extra uppskattade aktiviteter som du har märkt? 

 

• Sker matematikaktiviteterna spontant baserat på barnens aktiviteter och intresse, eller 

är dessa förplanerade av arbetslaget? 

 

• Använder ni er av någon lärandeteori (ej läroplanen) när ni planerar de matematiska 

aktiviteterna? 
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Del 3. 

• Vilka fördelar ser du med att använda utomhusmiljön för att utveckla barnens 

matematiserande? 

 

• Ser du några nackdelar med att försöka utveckla barns matematiserande i en 

utomhusmiljö? 

 

• Vad är dina tankar om att det utomhuspedagogiska angreppssättet skulle kunna gynna 

barns matematiserande? 

 

• Vad skulle du säga att det krävs av en Informant för att arbeta med matematik 

utomhus? 

 

• Har du någon vision/önskan om att arbeta mer eller på ett annat sätt med matematik 

utomhus? Beskriv gärna vad du tänker på. 

 

 

Tack än en gång för att du ställde upp på intervjun, dina svar kommer att vara anonyma och 

till stor nytta för oss i det fortsatta arbetet med utomhuspedagogik och matematik. 



 

 

1 

Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

Syfte med intervjun samt informerat samtycke 

  

Samtycke gäller deltagande i intervju för examensarbete på Förskollärarprogrammet 

vid Umeå Universitet. 

 

Intervjuerna kommer ta ca 30 minuter. Ljudet kommer att spelas in och sedan 

omvandlas till text. Därefter kommer ljudfilen att raderas. 

 

Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas av intervjupersonen utan 

närmare förklaring. Den slutgiltiga rapporten blir en offentlig handling. 

 

Vi garanterar följande aspekter: 

1. Alla personuppgifter kommer att avkodas för att utesluta eventuella 

identifikationsmöjligheter och för att garantera intervjupersonens anonymitet.  

2.  Allt material behandlas konfidentiellt och förvaras på ett tillförlitligt sätt så att 

ingen utomstående får tillgång till detta. 

 

 

 

Härmed medger jag att jag har mottagit information om hur mina uppgifter blir 

behandlade och jag ger mitt samtycke till att delta i intervju för examensarbete på 

Förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  _________________________________ 

 

Underskrift    Ort och datum 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 
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