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Sammanfattning 
  
Bakgrund 
Studien behandlar ämnet barns matematiserande i utomhusmiljö. I arbetet ligger fokus på 
miljöns roll för barns lärande. Vi har även beskrivit barns erfarenheter och erfarande utifrån 
teorin utvecklingspedagogiken. Fler centrala begrepp som teorin behandlar är även variation, 
metakognition och lärandets objekt.  
 
Syfte 
Syftet med vår studie är att studera om barn stimuleras matematiskt av en 
matematikinspirerad utomhusmiljö. 
 
Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ studie med observation, fältsamtal och intervju som redskap. I 
studien deltog elva barn i åldrarna 4-6 år samt två pedagoger.  
 
Resultat 
Resultatet visar tecken på att det finns olika faktorer som påverkar barns matematiserande 
som miljön, pedagoger och material. Resultatet visar även på en stor variation av barns 
matematiserande i leken vilket berör problemlösning, antal, sortering, geometri, 
rumsuppfattning, längd och vikt. Det framkommer dock att barnen inte alltid är medvetna i 
sina handlingar om att det är matematik de utför. Vidare visar resultatet att en planerad 
utomhusmiljö är viktig för att stimulera barns lärande i matematik. 
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Inledning 
En stor betydelse för vilken inställning barn får till ämnet matematik bottnar i föräldrars och 
lärares attityder till detta ämne. Dessa attityder bär barn med sig till högstadiet och gymnasiet 
och för sedan över till sina egna barn (Andersson, 2006, s.11). Vi fann att detta gemensamma 
intresse för matematik har sin grund i egna erfarenheter från vår uppväxt. Vi har alla upplevt 
ämnet matematik som ett svårt och abstrakt ämne skilt från sammanhang. Tillvägagångssättet 
för att lära matematik har varit genom envägskommunikation från läraren och utan interaktion 
med andra. Givetvis har dessa erfarenheter format oss till dem vi är i dag och därför vill vi 
lyfta fram och synliggöra vikten av barns matematiserande i förskolan.  
 
Resultatet i PISA 2003 visar att barns matematikkunskaper låg över OECD- genomsnittet. 
Däremot i PISA 2009 sjönk resultatet jämfört med andra länder i världen (Rustad att möta 
framtiden?, 2010, s.12). I och med detta resultat har Regeringen fattat ett beslut att fortbilda 
förskollärare i bland annat matematik. Detta för att nå upp till de nya målen i Läroplanen för 
förskolan, Lpfö98 (rev. 2010).  Målen för förskolan har vad det gäller barns matematiska 
utveckling förtydligats. På detta sätt blir ambitionen högre när det gäller lärandet i förskolan 
(Utbildningsdepartementet 2011, s.1, 3). I läroplanen har det nu blivit mer fokus på barns 
matematiserande i förskolan där det beskrivs att barn skall utveckla sin matematiska förmåga 
genom att undersöka och reflektera över olika problem. Vidare beskrivs att förskolläraren 
skall stimulera barn och utmana dem i dess matematiska utveckling (ss.10-11).  
 
Vi har med utgångspunkt av ovanstående resonemang valt att studera en förskola belägen i en 
mellanstor kommun i Västra Götaland. Förskolan har gjort stora satsningar att utforma en 
matematikinspirerad gård och vi vill därmed se om barn stimuleras matematiskt i en 
matematikinspirerad utomhusmiljö.  

Syfte 
Syftet med vår studie är att se om barn stimuleras matematiskt av en matematikinspirerad 
utomhusmiljö.  

Frågeställningar 
 

• Vilken roll har pedagogen för att synliggöra matematiken för barnen? 
 

• Hur kommer matematiken till uttryck i barns lek? 
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Bakgrund 
I följande avsnitt skildras förskolans matematik ur ett historiskt perspektiv och hur matematik 
behandlas i läroplanen för förskolan.  

Matematik i förskolan ur ett historiskt perspektiv  
Begreppet matematik kan härledas ur till exempel mathema (kunskap), mathainein (att lära 
sig) och techne (konst). Ordet innefattade till en början fyra ”konster”, nämligen aritmetik, 
geometri, astronomi och musik (Freudenthal, 1991, s. 1). 
 
Wallström och Dunkels (1992, ss. 60, 132) beskriver hur Fröbel redan på 1800-talet 
introducerade matematik i förskolan.  Fröbel ansåg att matematik var kärnan till allt. Han var 
fast besluten om att matematiken skulle vara situationsbunden och knyta an till barns 
erfarenheter samt deras lek. Friedrich Fröbel (1782-1852) är en av många ansedd skapare av 
den moderna förskolan då han tryckte på den fria leken samt gruppens betydelse för barns 
lärande. Det förekommer väsentliga inslag av matematik i hans utformning av lekmaterial. 
Detta material kallade han för lekgåvor där utgångspunkten låg i klotets, kubens och 
cylinderns geometriska former. Genom att bygga med klossar, klippa och vika papper, sy 
mönster samt fläta kunde barn lära sig former och symmetri (Öman, 1991, s.6). 
 
Doverborg (2000, s.121) menar att det under senare delen av 1900- talet inte förekom 
matematik i förskolan då det ansågs vara ett skolämne. Även Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999 s.5) menar att matematik var något som nämndes först i skolan då det 
antogs att barn var tvungna att vara tillräckligt mogna i sitt tänkande för att kunna använda sig 
av matematik. Doverborg (2007, s.5) beskriver hur det blev en vändpunkt när första 
läroplanen för förskolan började gälla. I läroplanen fanns strävansmål för att utveckla barns 
matematiska tänkande. En annan anledning till att matematiken blev intressant på förskolan 
igen på 1990-talet kan bero på att socialstyrelsen kom ut med boken Lära i förskola – innehåll 
och arbetssätt för de äldre förskolebarnen. Ett av kapitlen i boken handlar om matematik i 
förskolan. I kapitlet tas det bland annat upp om likheter och skillnader, sortering och 
klassificering, form, storlek, längd, vikt, volym, antal och mönster (Doverborg, 2000, s.121). 
Synen på vad ämnet matematik är förändras över tid och kommer troligtvis fortsätta göra det 
(Björklund Boistrup, 2006, s. 30). 

Läroplanen 
Skillnaden mellan tidigare riktlinjer för förskolor och läroplan för förskolan, Lpfö98 rev. 
2010, är att Lpfö98 har strävansmål, vilket betyder att pedagogerna idag är skyldiga att 
planera in matematik i förskolans verksamhet för barns utveckling och lärande (Doverborg, 
2007, s.5). 
 
Enligt Lpfö98 (rev., 2010) skall barnen erbjudas en inbjudande och innehållsrik miljö, vilket 
berör vår studie då den utgår från barns lärande i en stimulerande utomhusmiljö. Förskolan 
skall även ta tillvara på barns kreativitet samt främja ett lustfyllt lärande. Detta för att stärka 
barn att ta till sig nya erfarenheter och kunskaper samt utmana deras matematikutveckling (ss. 
9, 11). 

Matematik i förskolan idag 
Nedan redogörs för tidigare forskning kring matematik i förskolan. Detta för att få en större 
förståelse kring ämnet. Det vi fokuserar på är barns lärande och matematiserande i förskolan 
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samt matematiska begrepp och problemlösning kring ämnet. Avslutningsvis presenteras 
miljöns samt pedagogens roll för barns lärande. 

Barns lärande och matematiserande i förskolan 
En nödvändig färdighet som barn måste tillägna sig i dagens samhälle är att kunna räkna samt 
lösa problem. Pedagoger skall redan i förskolan introducera och arbeta med matematiska 
begrepp samt ämnesområden som knyter an till skolämnet matematik, vilket även Lpfö 98 
(rev, 2010) belyser. På vilket sätt barn förhåller sig till kunskap och lärande formas redan i 
förskolan. Viktigt är då att barns möte med matematiken blir positivt då deras framtida 
förhållningssätt och inställning till detta ämnesområde kommer att präglas av detta första 
möte (Ahlberg, 1994, s.1).  
 
Matematiken i förskolan bör lägga sin vikt vid problemlösande uppgifter som knyter an till 
barns kunskaper och erfarenheter. Detta för att barn bör få möta matematik och matematiska 
begrepp i ett för dem naturligt problemlösande sammanhang så som i lek, skapande och 
fantasi vilka utgör en viktig del i barns lärande. Det finns stora möjligheter att lösa 
matematiska problem samt att träna matematiska begrepp i förskolans vardag. Det är mycket 
viktigt att pedagogerna synliggör och uppmärksammar matematiken i barns olika aktiviteter 
då det medför att de utvecklar sin förståelse och sitt matematiska tänkande (Ahlberg, 1994, 
s.1).  
 
Barn uppfattar matematiska fenomen i ett sammanhang och i relation till deras tidigare 
erfarenheter. Det är deras tidigare erfarenheter som avgör huruvida barn förstår fenomenet 
och använder förståelsen som ett redskap. Det är därför intressant ur ett pedagogiskt 
perspektiv att synliggöra hur barn använder sina matematiska färdigheter i deras vardagliga 
aktiviteter (Björklund, 2007, s. 145). En viktig utgångspunkt i barns matematiska lärande är 
deras föreställningar om olika aspekter av matematik. Matematik är så mycket mer än det som 
ryms inuti pärmarna på en bok, det innefattar även fantasi, estetisk dimension och kreativitet 
(Emanuelsson, 2006, s. 36). 
 
Språkets betydelse samt att upptäcka, undersöka och samarbeta är lärande i interaktion 
(Emanuelsson, 2006, s. 36). Om det sker ett lärande genom att se saker på ett nytt sätt så 
måste pedagoger samtala med barn om dess förställningar för att få reda på hur dessa ser ut 
och kunna göra det synligt för barn. Lärandet ska naturligtvis ha sin utgångspunkt i barns 
perspektiv (Doverborg, 2006, s.6). I lärandesituationer är det viktigt att beakta vad barn 
relaterar sina nya kunskaper och erfarenheter till, för att kunna anta barns perspektiv och 
utmana deras tänkande i en viss riktning. Barn är både skapare och medverkare i sitt eget och 
i andras lärande, där deras handlingar är strategiska, målinriktade och kunskapsutvecklande. 
Deras handlingar är alltså inte slumpmässiga med avsaknad av syfte och mål (Reis, 2011, s. 
185). 
 
För barn i förskoleåldern är rörelse och motoriska aktiviteter glädjefyllt och ligger nära till 
hands. Detta är något som pedagoger kan dra nytta av då matematiska aktiviteter med kroppen 
i centrum blir ett naturligt inlärningssätt. Barn skall få möta matematiken utifrån egna 
förutsättningar och för att detta skall vara möjligt måste vi pedagoger utmana barn i 
meningsfulla situationer just där de befinner sig på sin väg in i matematikens värld (Hemberg 
et al. 2006, ss.67, 69). 
 
Fröbel ansåg att barn och pedagoger lär av varandra så det är inte enbart de vuxna som ska 
lära barn, för barn och vuxna lär i interaktion. Han menar dock att barn inte alltid förstår de 
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vuxnas kunskaper utan att de själva måste pröva detta och det gör de i sin lek samt genom att 
arbeta med hela kroppen. Vidare anser författaren att barn inte ska möta något helt nytt som 
inte leder till något nytt lärande, utan istället utgå ifrån det barn redan kan. Han menar att om 
vi låter barn plocka med olika föremål upptäcker vi att de ordnar och sorterar föremålen. Det 
är då vi vuxna ska ge barn begrepp om vad det gjort för att förtydliga det synliga med det 
hörbara och på så vis utveckla deras kunskaper (Fröbel, 1995, ss. 18, 68, 214). 
 
Nuvarande forskning, oavsett teoretiskt perspektiv från forskarens sida, visar att utvecklingen 
av yngre barns matematik hänger samman med och är oerhört betydelsefull för senare 
utveckling av formell matematik (Reis, 2011, s. 68). Matematiken i förskolan existerar både 
synligt och osynligt. Den formella matematiken synliggörs genom lärarledda aktiviteter som 
till exempel ramsräkning, läsning, sångaktiviteter och beskrivande aktiviteter av geometriska 
objekt och storlekar. Den informella matematiken är till stora delar osynlig och inte lärarledd 
då barnen ofta skapar och utvecklar den själva. Den återspeglas i barnens handlande och är 
vanligt förekommande i deras vardag (Reis, 2011, s.181). Doverborg (2000, s.122) däremot 
hävdar att formellt räknande inte tillämpas på förskolenivå. Hon påstår att det handlar om att 
skapa situationer som tar till vara på barns upplevelser och låter dem reflektera och laborera, i 
syfte att ge dem erfarenheter av olika grundläggande matematiska begrepp. 

Matematiska begrepp 
Matematik kan liknas vid ett språk som barn måste lära sig att förstå, detta för att de ska 
utveckla sin förmåga att kunna använda sig av matematik på ett produktivt sätt och kunna 
kommunicera matematik (Ahlberg, 1994, s.140). Ett grundläggande element för all form av 
lärande är förmågan att kunna upptäcka likheter och olikheter i omvärlden. Barn som inte har 
den här förmågan känner inte igen fenomen i olika sammanhang, vilket leder till att de har 
svårt att bilda begrepp (Björklund, 2008b, s. 80). Även Reis (2011, s.16) påvisar vikten av 
barns förmåga att känna igen figurer, bakgrunder och strukturer då det är en viktig del i 
utvecklingen av deras matematiska kunnande. Detta för att de skall kunna se mönster och 
relationer mellan fenomen.  
 
Enligt Reis (2011) använder sig barn av begrepp som används i vardagen och utgår utifrån sig 
själva när de beskriver rummet och dess delar, till exempel kortare/längre, mindre/större. För 
att barn skall kunna behärska storlek som begrepp, behöver de uppfatta något som större i 
förhållande till något som är mindre. Storlek kan med andra ord variera och står i relation till 
det objekt det jämförs med. När barn leker känner de på föremålen och kan därigenom 
uppleva om de är kantiga, runda, släta eller mjuka. De kan även identifiera om föremålen är 
högt eller lågt placerade i rummet. Barn orienterar sig både i rummet och i tiden, där yngre 
barns tidsuppfattning baseras på hur dagen är strukturerad. Barn kan använda sig av begrepp 
som då, nu, sedan, före och efter, där begreppet ”då” innefattar händelser som kan ha inträffat 
för några minuter sedan, till några veckor sedan (ss. 28, 54).  
 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, s.22) sorterar barn föremål i olika grupper 
efter egenskaper som färg och storlek. Clements och Sarama (2007, s.527) menar att barn som 
klassificerar kan byta eller förändra egenskapen som ligger till grund för klassificeringen och 
fortsätter uppdelningen utefter nya egenskaper.  

Problemlösning 
Barn bör få erfara att problem kan lösas på en mängd olika vis, vidare bör de även få 
möjligheten att få syn på sitt eget tänkande och lärande. Genom att barn och pedagoger 
samtalar om olika sätt att lösa problem kan barn uppleva sin omvärld i både språk och 
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handling och när de inser att alla inte har samma förståelse kan de lära sig att omvärlden kan 
ses utifrån olika perspektiv (Ahlberg, 1994, s.150). Att utforska ett barns matematiska 
tänkande är enligt Dunphy (2010) komplext inom pedagogiken och kräver att pedagogen kan 
använda sig av ny information, förståelse och vetenskapliga teorier om barns lärande. 
Intervjuer med barn är ett utmärkt sätt att utforska deras sätt att tänka gällande matematik. Det 
bör också användas för att bedöma deras lärande och utveckling (ss. 332, 343). I ett 
utvecklingspedagogiskt arbetssätt, vilket vi kommer att beskriva senare i texten, strävar man 
efter att matematikens mångfald skall synliggöras i förskolan, det handlar om att utmana 
barns tankar genom frågor i naturliga situationer (Hemberg et al. 2006, s.68).  
 
Barn använder sig av matematiskt kunnande och matematiserar i egna lekar eller andra 
situationer där de löser problem, vilket uttrycks både verbalt och ickeverbalt. Matematiskt 
kunnande hos yngre barn utvecklas främst genom problemlösning i vardagen, då de använder 
sig av mer informella förfaranden och begrepp än de äldre barnen (Reis, 2011, s. 18). Enligt 
Björklund (2008b ss. 81-82) är det av betydelse för barn att de får uttrycka sin egen förståelse, 
något som framgår tydligt i situationer där barn löser gemensamma problem. På så sätt 
inhämtar de nya aspekter på hur problem kan lösas på effektiva sätt. Pussel är en typisk 
aktivitet där barn fokuserar på olika aspekter av samma fenomen, då vissa fokuserar på själva 
pusselbilden medan andra fokuserar på pusselbitarnas former. 
 
Den kunskap barn har idag använder de för att lösa nya problem och på så sätt få nya 
kunskaper och också få tilltro till sig själv. Genom att ett barn får vara med om en 
återkommande situation på många olika sätt stärks förståelsen för matematik (Doverborg, 
2000, s.143).  

Miljöns roll för barns lärande 
Miljön i vilken ett barn växer upp i spelar en betydande roll gällande barns möjligheter till 
lärande och erfarenheter kring matematik. Därför är det viktigt att identifiera och beskriva 
dessa möjligheter i en planerad miljö, i syfte att utforska matematiska aspekter som stimulerar 
barns lärande och utveckling (Björklund, 2008a, ss. 81, 93-94). Detta är dessutom aspekter 
utifrån vår studie om barn stimuleras matematiskt i en matematikinspirerad utomhusmiljö. 
 
I en planerad utomhusmiljö där barn får uppleva olika slags miljöer leker barn mer 
variationsrikt och koncentrationen är högre jämfört med en mindre stimulerande 
utomhusmiljö (Grahn, 1997, s. 85). Dahlgren (1997, s. 46) menar att i utomhusmiljön sker ett 
naturligt lärande då barn får möjlighet att använda alla sina sinnen. Vidare menar författaren 
att det inte finns några rätt eller fel utan att det sker ett mer fritt lärande där processen inte har 
någon slutpunkt utan fokus är på lärandet (s.52). Även Grahn (1997, s. 88) påvisar hur barns 
lek kan fortsätta i dagar då utomhusmiljön inte kräver att barn plockar undan då ny aktivitet 
skall ta plats. Detta menar författaren leder till att barn kan reflektera över det som gjorts och 
även skapa nya tankar om hur processen ska utvecklas. Granberg (2000, ss. 31-32) beskriver 
att lärandesituationer som barn naturligt får vara med om leder till bestående kunskaper. 
Utemiljöns naturliga material som pinnar, löv och stenar kan lätt användas för begrepp som 
tyngd, längd, form, storlek och antal. Begreppen används tillsammans med barns egna 
jämförelse.  
 
En pedagogisk miljö bör vara stimulerande och varieras med aktiviteter, vars syfte är att ge 
matematiska och språkliga utmaningar samt vara kommunikativt utvecklande (Reis, 2011, ss. 
67, 180). För att barn ska utvecklas krävs det att miljön runt om dem är variationsrik eftersom 
mångfald är en viktig grund för lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, s.17). 
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Barn behöver ha både en inne samt en ute-miljö som stimulerar till lek. Tillgången till 
flexibelt lekmaterial som kan sätta fart på fantasiskapande och som berikar leken är 
nödvändigt. De ska ha det så omkring sig att de inte kan låta bli att leka (Fauskanger, 2006, s. 
46). Matematiken kanske är det ämne där utemiljön kan hjälpa till som mest att göra den 
begriplig. Utgångspunkten för lärandet blir i upplevelsen som då inte kommer från någon bok 
(Ämting, 2006, s. 109).  
 
Enligt Rystedt och Trygg (2011, s. 19) bidrar inte användandet av stimulerande material till 
någon snabb lösning vilken förbättrar barns lärande i matematik. Dock spelar det en viktig roll 
som positiv stimulans vilken kan inspirera till utveckling och som viktiga hjälpmedel för 
matematikundervisning. Författarna menar att barn inte automatiskt får matematiska insikter 
och förståelse i ämnet genom stimulerande material. De menar att det krävs en pedagog som 
berikar och visualiserar matematikens värde. Detta är en intressant aspekt att jämföra med vår 
studies resultat.  

Pedagogens roll 

Det är viktigt att pedagoger på förskolan har kunskaper i grundläggande matematik och hur 
den kan påvisas i förskolan, detta för att bryta negativa trender till följd av mindre bra 
erfarenheter inom detta ämne. Vidare behöver pedagoger vara medvetna om den matematik 
som finns runt omkring oss för att vi ska kunna synliggöra den för barn (Eriksson, 2010, ss. 7, 
11). Pedagogens yrkesroll har förändrats över tid. Förr ansåg man att barn var tomma kärl 
som behövde fyllas på. Det var pedagogen som skulle lära ut och barnen som skulle ta in den 
lärdomen för att få ny kunskap. Pedagogerna formade barn. Då trodde få att barn hade något 
viktigt och intressant att komma med. Idag visar pedagogerna mer intresse för barns tidigare 
kunskaper och vill gärna att andra ska få ta del av det. Barn anses numera vara kompetenta. 
Lärande är ett ord som idag används mer än ordet inlärning och att barn lär i samspel med 
andra (Normell, 2004, s. 19-20).  
 
Pedagoger upplever dock matematik på olika sätt. En del anser att det är ett skolämne som 
inte berör förskolebarn. Andra pedagoger menar att det förekommer naturligt kring barn i 
vardagen då barn dukar och spelar spel därför behövs inte någon undervisning i ämnet. Vissa 
pedagoger anser att matematik är ett ämne för att förbereda skolstarten då barn ska träna på att 
skriva siffror, räkna och lära sig de vanligaste geometriska formerna (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 1999, s.32)  
 
Den vanligaste tanken om matematik bland pedagoger är att ämnet förekommer naturligt 
kring barn i vardagen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, s.32). Under hela dagen i 
förskolan kan engagerade pedagoger ge barn möjligheter att erfara och få använda sig av 
matematik i meningsfulla sammanhang. Barn kan ges möjlighet att få uppskatta, illustrera 
antal samt upptäcka och skapa mönster och mycket mer (Doverborg, 2006, s. 6).  
 
Pedagoger i förskolan bör sträva efter att utveckla det naturliga intresset och den förmågan 
som redan finns hos barn. En upptäckande kreativ verksamhet där pedagoger visar en 
ödmjukhet till sin förmåga samt att våga erkänna att vi inte vet allt är att föredra. Men vi kan 
däremot inte sprida en positiv, nyfiken attityd till barn om vi inte själva besitter en 
(Andersson, 2006, ss. 12-13). Viktigt är att pedagoger har såväl teoretiskt som praktisk 
lekkompetens för att de skall kunna uppfylla intentioner i läroplanen. Om barn skall lära sig 
matematik i för dem naturliga situationer och kunna använda sig av detta måste pedagogen 
vara bra på att gå in i barns lek på barns premisser. Det kan här vara en svår balansgång 
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mellan att vilja ta in så mycket matematik som det går in i barns lek och att inte ta ifrån barn 
leken. Pedagogen bör ta lekens matematik på allvar för att kunna fungera som ett stöd för barn 
när de översätter från lekens matematik till den formella matematiken (Fauskanger, 2006, ss. 
43, 47). Att beskriva och tydliggöra barns egna initiativ är ett bra sätt att hjälpa barn att 
utveckla sitt kunnande och matematiska förmåga (Reis, 2011, s.182).  
 
Szabo (2007, s.39) visar i sin studie att den viktigaste faktorn för inlärning är pedagogen. Hon 
menar på att hjärnforskningen ger uttryck åt detta då de framhäver den pedagogiska relationen 
som mer betydelsefull än den pedagogiska situationen. Även Lindqvist (2003, ss.10-11) 
poängterar vikten av lärarens roll för barns lust att lära matematik. Hon påvisar i sin studie hur 
pedagogens förhållningsätt såsom att bekräfta barns matematiska tänkande bidrar till självtillit 
hos eleverna. Doverborg (2000) menar att det är pedagogers uppgift att skapa medvetna 
matematiska situationer, utgå ifrån barns intressen och barns aktiviteter för att reflektera över 
vardagens matematik på olika sätt (s.143).  Även Ahlberg (2000, s. 17) påvisar vikten av att 
kunna fånga matematik i vardagen då det uppkommer naturligt i alla situationer och barn 
upptäcker det själva. 
 
Enligt Björklund (2008a) har pedagoger som arbetar med barn en viktig uppgift i och med att 
de bör påverka småbarns erfarenheter och möjligheter till att utforska olika aspekter av 
matematik och matematiska begrepp. Vi bör problematisera och prata om matematiska 
fenomen i småbarns dagliga aktiviteter och lekar, då det ger dem möjligheter till att utforska 
detta i sin omvärld (ss. 81, 93-94). Reis (2011) menar att pedagogers mål inte bör vara att lära 
de yngsta barnen matematiska storheter eller definitioner av begrepp. Hon menar att det 
viktiga är att vara tillsammans med andra vuxna, uppmärksamma att matematik är närvarande 
i barns handlingar, detta för att den vid ett senare skede i livet kan definieras och beskrivas 
med matematisk terminologi (s.182) 

Sammanfattning av bakgrund 

Vår studie behandlar aktuell forskning vilken visar på fler faktorer som påverkar barns 
lärande i matematik så som miljö, pedagogens roll samt material. Enligt Björklund (2008a, 
s.93) bör dessa möjligheter därför identifieras och beskrivas i en planerad miljö, i syfte att 
utforska matematiska aspekter som stimulerar barns lärande och utveckling. Rystedt och 
Trygg (2011, s. 19) menar att barn inte automatiskt får matematiska insikter och förståelse i 
ämnet genom stimulerande material. De menar att det krävs en pedagog som berikar och 
visualiserar matematikens värde. 
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Teoretisk ram 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt samt hur den används i relation 
till vår undersökning.  

Utvecklingspedagogik 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson har utgått från flera forskningsstudier för att 
skapa en förskolepedagogik och en teori om barns lärande i förskolan. Denna teori kallar de 
för utvecklingspedagogik, där författarna lyfter Vygotskij tanke om att barn i samspel med 
andra upptäcker nya saker vilket bidrar till att inspiration och nya idéer skapas. Teorin 
behandlar barns lärande genom lek liksom vuxnas medvetna sätt att följa barn i deras lärande. 
För att barn ska lära sig är det viktigt att vuxna leder dem och hjälper dem genom att benämna 
det som görs, dessutom ska ett tillgängligt material vara anpassat efter barnen (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, ss. 7-8, 17, 23, 49). 
 
Utvecklingspedagogiken behandlar flera centrala begrepp som barns erfarande och erfarenhet, 
mångfald och variation, metakognition och lärandets objekt. Teorin behandlar även det 
kompetenta barnet där lärande sker genom barns lek och i samspel med andra, både barn och 
vuxna. Vi har i vår studie valt att lyfta begreppet barns tidigare erfarenheter och erfarande. 
Pedagogiken skiljer på betydelsen av erfarenhet och erfarande. Erfarenhet är det som barn får 
vara med om och erfarande handlar om det barn gjort med kroppen och fått med sig av det 
som gjordes. Det är inte erfarenheten i sig som är intressant utan det barn fått uppleva, urskilja 
och förstått. Att lättare se och förstå barns erfarande kräver att jag som pedagog fokuserar på 
sådant som upptar barns värld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, ss. 15, 17, 
71, 81, 85). 
 
Begreppet variation är också viktigt för vår studie. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) menar att barn lär med alla sinnen så de behöver många olika upplevelser för 
en och samma sak. Barn imiterar även andra och kan då få en förståelse för andras perspektiv 
och för sin omvärld. På grund av variation lär sig barn att utvecklas i sitt lärande och växer då 
som människa, de får också chans att prova på olika sätt att ta till sig kunskap. Författarna 
menar även att ett varierat lärande ger barn möjlighet till fler perspektiv vilket är en 
förutsättning för att få en bredare förståelse för ett fenomen. Med variation får barn en 
förutsättning att urskilja, vilket är viktigt för att uppfatta olikheter. Dock behöver barn också 
ha något att jämföra då de ska kunna urskilja vad som är litet. I en lärandesituation handlar 
variation om att förhålla sig mellan flera ting (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2003, ss. 88-91, 93). 
 
Ytterligare ett begrepp som vi har använt oss av i vår studie är metakognition vilket sett ur ett 
förskolepedagogiskt perspektiv ses som att barns olika sätt att tänka kring något kan vara 
uttryck för olika metakognitiva nivåer. Barns erfarenheter utgör grunden där de samlar sin 
kunskap, vilket bidrar till att olika lärandeobjekt har skilda innebörder hos barn än hos vuxna. 
Det som forskning kring detta begrepp ändå har som gemensamt fokus är ”hur-aspekten”. Att 
tänka på hur vi lär oss, minns eller tänker är metakognitionens essens (Pramling Samuelsson 
& Asplund Carlsson, 2003, s.100, 110). 
 
Något som är betydelsefullt för barns lärande är att i förskolan ha metakognitiva dialoger 
vilket bidrar till att lärandet görs till ett objekt för uppmärksamhet och kommunikation. Barns 
för givet tagna sätt att se på olika fenomen i sin omvärld lyfts då fram i en kommunikation 
mellan barn och pedagog. På detta sätt blir det osynliga synligt. Exempel på metakognitiva 
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dialoger är när pedagogen utmanar barnen att fundera kring vad de gör och varför. Pedagogen 
har i dessa samtal med barn tillfälle att se den variation av sätt att tänka som finns i 
barngruppen och kan då ändra fokus mot lärandets akt, det vill säga hur barn tänker om detta. 
Syftet med att ha metakognitiva samtal är att ge barn förutsättningar att se sitt eget lärande 
samt att skapa förutsättningar för en dialog (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, 
s.110). 
 
Astington beskriver att när det gäller små barns förståelse för andras tänkande visar forskning 
att de barn som talar om sitt eget och andras tänkande blir bättre på att ta in kunskap i skolan. 
Vidare menar författaren att barn utvecklar sin förmåga att ta andras perspektiv i interaktion 
med andra (Astington, 1998 s.47). 
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Metod 
I följande avsnitt presenteras vår studie vilken är en kvalitativ forskningsansats med 
observation samt intervju och fältsamtal som redskap. Vidare skildras urval där vi redogör för 
den valda förskolan och genomförande. Ytterligare beskrivs bearbetning och analys för 
studien. Dessutom redogör vi för forskningsetikens fyra huvudkrav. Giltighet och 
tillförlitlighet avslutar detta avsnitt där vi beskriver hur vi gått tillväga för att styrka studiens 
resultat.  

Observation  
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med observation som redskap, detta då vi anser att 
observation är den metod som tydligast ger svar på vårt syfte och frågeställningar. Vi får 
genom denna metod chans att se med egna ögon om barn i förskolan stimuleras matematiskt 
av en matematikinspirerad utomhusmiljö. 
 
Vår studie baseras på observationer av barn i förskolans utomhusmiljö samt genom stöd i 
litteratur och tidigare forskning av vårt valda område. Vi kommer studera barn i 
utomhusmiljön för att sedan koppla detta till vårt syfte, vilket är att se om barn stimuleras 
matematiskt av en matematikinspirerad utomhusmiljö. 
 
Vi har valt att genomföra våra observationer i form av löpande protokoll. Rubinstein Reich 
och Wesén (1986, s. 16) menar att det viktiga med löpande protokoll är att beskriva det som 
händer så noggrant som möjligt, återberätta situationen utan att lägga in egna värderingar. 
Tolkningar och värderingar görs i efterhand. Löpande protokoll bör enligt författarna 
dokumentera vad som händer i ett specifikt rum, istället för att fokusera på ett enskilt barns 
beteende. Vi valde även att spela in våra observationer med hjälp av en diktafon, detta för att 
man vid ljudinspelning får ett detaljerat och obearbetat observationsmaterial utan krävande 
arbetsinsats (Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s. 15). Enligt författarna kan dock nackdelen 
vara att det kan vara svårt att få god ljudkvalitet på grund av att många pratar samtidigt och 
därtill gå miste om information så som kroppsspråk. Genom att observera barn får vi inte fram 
deras tankar. Att få fram deras tankar får vi lättast om vi intervjuar de som varit med i 
observationen (Kihlström, 2007a, s. 46).   
 
Vår undersökning kan liknas vid vad Dovemark (2007, ss. 140-141) beskriver som den 
kompakta formen där forskaren bedriver sin undersökning på plats nära aktörerna under en 
kortare och intensiv tid. Kihlström (2007c, s.232) anser att det är lättare att se ett mönster då 
observation sker under en sammanhängande och kortare period istället för att komma vid 
sporadiska tillfällen.  

Intervju och fältsamtal 
Vi har valt att använda oss av intervju i vår studie, detta för att få veta hur pedagogerna 
synliggör matematiken för barnen. Våra intervjufrågor till pedagogerna (se bilaga 1) har vi 
formulerat för att kunna besvara forskningsfrågan: vilken roll har pedagogen för att 
synliggöra matematiken för barnen. Innan påbörjad intervju informerar vi varje respondent 
om de etiska forskningsprinciperna vilket Kihlström (2007b s. 50) framhäver som ett viktigt 
moment. Vidare talar vi om att respondenten när som helst kan avbryta intervjun.  
Vi har både vid intervjuer samt vid fältsamtal använt oss av en diktafon. Detta för att kunna 
koncentrera oss enbart på vad respondenten svarar på frågorna och inte behöva skriva ner alla 
svar. Kihlström (2007b) beskriver att spela in ljud vid en intervju gör att vi både får med vad 
respondenten sagt och hur vi själva ställde frågorna. På detta vis underlättas analysen av 
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svaren då vi kan gå tillbaka till frågorna och det uppfattas också om intervjuaren ställt ledande 
frågor (Kihlström, 2007b, ss. 50-52, 54).  
 
Dessutom har vi även utfört fältsamtal med barnen i samband med våra observationer. 
Rubinstein Reich & Wesén (1986) menar att genom samtal och intervjuer kan barns 
tankeförmågor utforskas, vilket också ger kunskap om deras omvärldsuppfattning. Vidare 
beskriver författarna att genom att utföra fältsamtal med barn kan vi få insikt i hur de 
uppfattar situationer, hur de resonerar i olika frågor samt om vad de har lärt sig (Rubinstein 
Reich & Wesén, 1986, ss. 47, 57). En kombination av observation och intervju, i vårt fall 
även fältsamtal, gör tillförlitligheten starkare. Detta då vi först ser situationen och tolkar själva 
för att sedan höra barns tankar om situationen. För att det ska bli en hög validitet bör 
fältsamtalsfrågorna vara rätt formulerade utifrån undersökningens syfte (Kihlström, 2007c, s. 
232). 

Urval 
Vi valde att utföra vår studie på en förskola belägen i en mellanstor kommun i Sverige. 
Förskolan hade 29 barn i åldrarna 3-6 år samt 4.1 procent i personaltäthet. Vi valde förskolan 
därför att de fått projektpengar för att utforma en matematikinspirerad utomhusmiljö i syfte att 
stimulera barns lärande och utveckling.   
 
Förskolans utomhusmiljö är rund och indelad i sektioner, där varje sektion innehåller olika 
material. I en sektion finns det ett vindskydd byggt i trä, där barnen och pedagogerna kan 
grilla. Bredvid vindskyddet finns en lekstuga som kallas Lilla Gummans Hus. Lekstugan är 
inhägnad med ett litet runt trästaket, som inkluderar ett litet runt bord med trädstubbar som 
barnen kan sitta på. På staketet finns en brevlåda.  
 
I en annan sektion, placerad framför förskolans huvudingång, finns en stor sandlåda. 
Sandlådan är även den indelad i sektioner så att den innehåller flera sandlådor.  Sandlådorna 
är geometriskt utformade i kvadrater och rektanglar och är sammanlagt fyra till antalet. 
 
I en annan del av utomhusmiljön finns ytterligare en sandlåda. I sandlådan finns en stor 
träkonstruktion som liknar en båt, där den bakre delen av båten har två våningar. Vid båten 
finns en byggnad de kallar ”däckfirman” där det finns däck och vägmärken i olika former. I 
sandlådan, finns en sektion utformad som en liten ö med en träbro. Ön är avgränsad med 
stenar och mitt på ön finns ett litet träd.  
 
I mitten av utomhusmiljön finns en gräskulle med en rutschkana.  Bredvid kullen finns en 
träkoja på stativ. Träkojan är utformad som en prisma.  Mellan träkojan och sandlådan med 
båtkonstruktionen, finns en träkulleformation utformad som en drake. 
 
Bredvid förskolan finns ateljén, ett separat brunt trähus med stora dubbeldörrar. Ateljén är 
inhägnad med ett trästaket och är avgränsat från resten av gården.  

Genomförande 
Vi tog kontakt via telefon med förskolan och blev inbjudna dit för ett informationssamtal. 
Därefter skrev vi missivbrev (se bilaga 1 och 2) vilka lämnades ut till pedagoger och 
föräldrar. Pedagogerna på förskolan erbjöd sig att både dela ut och ta in missivbreven ifrån 
föräldrarna. Vid besöket på förskolan informerade vi pedagogerna om studiens syfte och de 
etiska forskningsprinciperna, vilka presenteras nedan. Vi diskuterade avsatt tid för intervju 
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och praktiska detaljer kring observationerna. Vidare kunde pedagogerna kontakta oss via mail 
eller telefon vid övriga frågor. 
 
Vi har observerat barns matematiserande i form av löpande protokoll samt följt upp med 
fältsamtal under en veckas tid i förskolans utomhusmiljö. Vi var noga med att sprida ut oss på 
gården för att få möjlighet att se många olika situationer vilket skulle bidra till ett mer varierat 
resultat. Observationsanteckningar utfördes med hjälp av papper och penna. Vi hade förberett 
oss med färdiga mallar bestående av kolumner där kategorierna klockslag, aktörer, plats, 
händelse samt egna reflektioner stod skrivet. Detta för att spara tid och snabbt kunna anteckna 
vid ett observationstillfälle. Alla barn var inte lika ivriga att ställa upp på fältsamtal vilket 
bidrog till att vi inte gick fram till dessa barn. Detta gjorde i sin tur att vi fick färre barn att 
prata med och därmed ett mindre omfattande underlag till vår studie.  
 
Vidare har vi även utfört enskilda intervjuer med två av förskolans pedagoger. Intervjuerna 
ägde rum på en lugn plats i ett av förskolans rum. Vi var vid intervjutillfället två respondenter 
varpå en ställde frågorna och en förde anteckningar. Ljud spelades in med hjälp av diktafon, 
både vid fältsamtal och intervjuer.  
 
Vi har gemensamt lyssnat igenom intervjuerna som vi sedan transkriberat, vidare har vi även 
transkriberat våra observationer för att kunna analysera och hitta mönster utifrån vårt syfte.  

Bearbetning och Analys  

Bearbetningen av vårt material började med att vi transkriberade intervjuerna som vi sedan 
analyserade tillsammans för att hitta en röd tråd i respondenternas svar. Våra observationer 
och fältsamtal renskrevs och diskuterades. För att vi skulle hitta mönster i våra observationer 
och fältsamtal hade vi olika kategorier som vi namngav som till exempel rumsuppfattning, 
antal och problemlösning.  

För att vi skulle kunna analysera vår datainsamling använde vi oss av vår teoretiska ram, 
utvecklingspedagogiken, som utgångspunkt. Vi utgick ifrån dess centrala begrepp vilka är 
barns erfarande och erfarenhet, variation, metakognition samt lärandets objekt. 
När vi hade hittat mönster i vårt material delade vi in resultatet i fem rubriker. Pedagogers 
och barns uppfattningar om ämnet matematik, Pedagogers tankar kring förskolans 
utomhusmiljö, Barns lärande i matematik genom interaktion, Barns matematiserande i 
utomhusmiljön och Matematiska uttryck i barns lek.  

Forskningsetik  
I Vetenskapsrådet (2002 ss. 7-14) beskrivs de fyra huvudkraven som är viktiga för att skydda 
individen inför en undersökning. Det första huvudkravet är informationskravet där forskaren 
ska upplysa berörda individer om forskningen syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet där 
deltagarna själva har rätt att bestämma ifall de vill medverka eller ej. Det tredje är 
konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter berörande personer i undersökningen 
ska hållas hemligt. Ingen obehörig ska få ta del av uppgifterna. Fjärde och sista är 
nyttjandekravet vilket innebär att alla insamlade uppgifter om enskilda individer enbart får 
användas för forskningsändamål.  
 
Våra etiska forskningsprinciper, beskrivna ovan, presenteras i missivbreven (se bilaga 2 och 
3). Vidare fick både pedagoger och föräldrar ta ställning till om de ville delta/låta sina barn bli 
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observerade eller inte. Önskvärt vore att de föräldrar som godkände observationer av sina 
barn också pratade med dem för att få deras samtycke. 

Giltighet och tillförlitlighet 
Vi har i vår studie valt att använda flera olika metoder för datainsamling så som observation, 
fältsamtal och intervju. Detta är något som Kihlström, (2007c, s. 231) kallar för triangulering, 
vilket hon menar bidrar till att studien får en hög validitet. Vi har även varit noga med att 
beskriva hur vi gått tillväga med våra valda verktyg under avsnittet genomförande, även detta 
för att stärka validiteten i studien. 
 
Vi valde även att göra en pilotstudie i form av observation av youtube-klipp, detta för att bli 
mer samspelta. Kihlström (2007c, s. 231) menar på att en observatör eller intervjuare bör vara 
tränade för att kunna utföra sin metod på bästa sätt. Vidare beskriver författaren begreppet 
interbedömarreliabilitet som viktigt och som innebär att två personer är närvarande under 
intervjun. Vi valde därför att utföra våra intervjuer två och två då en ställde frågorna och den 
andra förde anteckningar. 
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Resultat 
I följande avsnitt presenterar vi pedagoger och barn vilka vi valt att ge fiktiva namn för att 
behålla deras identiteter konfidentiellt. Vidare följer studiens resultat, vilken utgår ifrån vårt 
syfte om barn stimuleras matematiskt av en matematikinspirerad utomhusmiljö. Genom citat 
från intervjuerna och fältsamtal stärker vi resultatet i studien. Rubrikerna har vi valt utifrån de 
mönster som uppkommit vid bearbetningen av studiens resultat.  

Presentation av pedagoger och barn 
Pedagogerna i studien har olika utbildning. Lisa är grundskollärare för tidigare åldrar med 
inriktning mot matte, svenska och specialpedagogik och Åsa är utbildad förskollärare. Barnen 
är i åldrarna 4-6 år, (Stina 5 år, Agnes 5 år, Vera 6 år, Majken 4 år, Sara 4 år, Maja 5 år, Kalle 
5 år, Olle 5 år, Linus 4 år, Sixten 4 år och Noha 5 år) 

Pedagogers och barns uppfattningar kring ämnet matematik 
Pedagoger och barn beskriver på olika sätt vad ämnet matematik innebär för dem. Begrepp 
och förmågor som nämns under intervjuer och fältsamtal är: sortering, räkna och 
vardagsmatematik.  
 
Båda pedagogerna i studien beskriver matematik som något som finns runt omkring oss i 
vardagen. Åsa berättar att matematik handlar om begrepp som stor och liten, lång och kort. 
Vidare beskriver Åsa sina tankar om vad matematik är. 
 

Alla former och mönster, all sortering, klassificering. Jag tänker också på tal- 
talraden, att räkna. Det är nog matematik för mig. Och att undersöka, undersöka sin 
omvärld. Rumsuppfattning är ju också matematik. Mönster, kan man göra med 
spadar och hinkar och allt vad man har det har vi också jobbat en del med. (Åsa) 

 
Vad det gäller barns tankar och medvetenhet kring matematik har vi fått olika svar genom 
våra fältsamtal. Noha 5 år menar att man gör matematik när man räknar och Agnes 5 år 
beskriver att matematik på gården är när man bygger med spadar. Flera barn svarar att de inte 
vet om det finns någon matematik på gården. På frågan om det förekom matematik på 
förskolans gård ges följande svar.  
 

Ja när man bygger, sorterar och göra olika mönster. (Stina 5 år)  
 
Man kan sortera grejer, det är det enda jag vet. (Maja 4 år) 
 
Det är när man sitter på en matta. (Sara 4 år) 

 
Nej det tror jag inte (Majken 4 år) 

 
Ja när vi städar för då sorterar vi (Vera 6 år) 

 
Studien visar att pedagoger och barn tänker olika kring ämnet matematik men det fanns också 
gemensamma tankar. Något som de gemensamt tänker om matematik på gården är sortering, 
vilket förskolan haft som ett temaarbete. Vad det gäller Saras svar att det är matematik när 
man sitter på en matta kan tolkas som att hon antingen kopplar ihop ordet matematik och 
matta. Eller att hon syftar på mattan som barn och pedagoger sitter på vid samlingar på 
förskolan. Man kan också förstå dessa olika tankar kring ämnet matematik genom begreppet 
metakognition, där barns erfarenheter utgör grunden där de samlar sin kunskap. Detta bidrar 
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till att olika lärandeobjekt har skilda innebörder hos barn än hos vuxna. Barns sätt att utveckla 
förståelse bottnar i metakognitiva antaganden vilka barn ger uttryck för om både sig själv och 
om världen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003 s.110). 

Pedagogers arbetssätt i förskolans utomhusmiljö 
Pedagogerna beskriver utomhusmiljön som en plats för lärandet. En plats där barns intresse 
för matematik kan väckas samt där pedagogerna kan synliggöra och leka matematik med 
barnen.  Åsa beskriver hur förskolans gård såg ut innan den gjordes om.   
 

Som det var förut var det bara platt, och egentligen ingenting. Då tyckte vi att barnen 
behövde ha flera rum i det stora rummet så att säga, även ute. Det är ju för att det 
skulle bli en miljö för lärande. (Åsa) 

 
Citatet ovan åskådliggör det faktum att en planerad utomhusmiljö är viktig för att stimulera 
barns lärande i matematik. Även Björklund (2008a, s. 93) lyfter vikten av miljöns roll för 
barns möjlighet till utveckling och lärande. Vidare beskriver författaren hur vi bör identifiera 
och beskriva dessa möjligheter i en planerad miljö med fokus på att utforska matematiska 
aspekter vilka stimulerar barns utveckling och lärande.  
 
Nedan beskriver både Åsa och Lisa vikten av pedagogers förhållningsätt för barns lärande och 
utveckling kring matematik. Något som de båda pedagogerna anser vara viktigt är medvetna 
och närvarande pedagoger som synliggör matematik för barnen. Dessa ståndpunkter stämmer 
överens med vad Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson också beskriver i den teori de 
kallar för utvecklingspedagogik. Författarna lyfter Vygotskij tanke om att barn upptäcker nya 
saker i samspel med andra, vilket bidrar till att inspiration och nya idéer skapas. Teorin 
behandlar även barns lärande genom lek liksom vuxnas medvetna sätt att följa barn i deras 
lärande. Vidare beskriver författarna att för att barn ska lära sig är det viktigt att vuxna leder 
dem och hjälper dem genom att benämna det som görs, dessutom ska ett tillgängligt material 
vara anpassat efter barnen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, ss. 7-8, 23, 49). 

 
Finns jag där och frågar ”hur många kommer plats i rutschkanan” då är ju det 
matematik. Men det skulle lika väl kunna vara en pedagog som stod på avstånd och 
inte sa någonting. Det kan ju också vara matematik men man synliggör det inte för 
barnen då. (Åsa) 
 

Åsa och Lisa beskriver hur pedagogerna synliggör matematik på förskolan genom att 
benämna matematiska begrepp, räkna barn och föremål samt att nämna att det är matematik 
de håller på med. Detta gör pedagogerna genom att stimulera barnen i matematiska lekar. 
Även Ahlberg (1994, s. 1) beskriver vikten av att pedagoger synliggör och uppmärksammar 
matematiken i barns lek samt att barn får möta matematiska begrepp i för dem naturliga 
situationer. 
  

Man kan ha en skattkarta på gården. Då har vi tränat barns rumsuppfattning till 
exempel. Vi har… man står på kullen och tittar på kartan Nu är vi här. Skatten ligger 
borta vid ”Lilla gummans stuga”. Ett kryss där. Hur tar man sig dit? Det kan bli en 
jättebra matematisk situation då. Vi måste gå åt vänster och åt höger, hur många steg 
framåt. Det är matematik.(Åsa) 

 
Då är det ju sortering, när vi städar, och de har fått vara med och bygga upp gården 
och då pratar vi mycket om formerna...vad finns det för former på gården. Eeh...vi 
räknar mycket, tänker på det i vår lek. Vi räknar mycket, räknar barn, man 
räknar...ja...hur många saker det finns och faller bort och får in vardagsmatten där. 
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Eeh...och få in olika begrepp på gården, såsom om vi hittar saker som är långa, korta 
och breda och ja...(Lisa) 

 
Det som pedagogerna beskriver ovan att synliggöra matematiken kan vi delvis se i följande 
två observationer. Nedanstående citat är hämtade från våra fältanteckningar. 

 
Tre flickor och en pedagog är i sandlådan. De har gjort 8 muffins. En av flickorna, 
Maja 5 år tar en muffins. Pedagogen frågar: 
-Hur många muffins är det kvar.  
Barnen räknar tillsammans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De leker vidare och när det är två 
muffins kvar tar en flicka en muffins och då frågar Maja: 
-Hur många muffins är det nu? 
Barnen svarar en. Pedagogen frågar hur många de (barn och pedagog) är? Fyra 
svarar barnen. Pedagogen: -Hur gör vi nu för att alla ska få en muffins? Maja 
svarade att de får dela. (Observation 1,  9.24-9.28) 
 
En flicka går fram till en pedagog och trycker en plastmorot in i pedagogens mage. 
Pedagogen säger: Den var spetsig Sara, känner du det? (Observation 2,  10.40-
10.41) 

 
Utifrån våra observationer kan vi se ett förhållningssätt hos de pedagogerna där de är 
medvetna och närvarande i barnens lek. Observationerna ovan visar att pedagogerna 
uppmärksammar antal och begrepp. De räknar och vi kan även se i observation 1 att ett barn 
tar efter pedagogen och ställer en likadan fråga till sina kompisar ”Hur många muffins är det 
nu?”, vilket visar på vikten av att pedagoger benämner matematiska begrepp på ett korrekt 
sätt för barnen vilket är bra då barnen gärna imiterar.  Ovanstående observation kan även 
kopplas till ett central begrepp i utvecklingspedagogiken, vilket är metakognitiva dialoger. I 
dessa dialoger mellan barn och pedagog lyfts barns för givet tagna sätt att se på olika fenomen 
i sin omvärld fram. På detta sätt blir det osynliga synligt. Exempel på metakognitiva dialoger 
är som i exemplet ovan när pedagogen utmanar barnet med frågor som får dem att reflektera 
(Pramling & Samuelsson, 2003, s.110). 
 
Åsa beskriver hur barn får möjlighet att reflektera över sitt lärande då barnens material sätts 
upp på husväggen. Det gör att det blir diskussioner mellan både barn och pedagoger genom 
att pedagogerna ställer hur- frågor till barnen. 
 

Vi låter det sitta uppe och då handlar det åter igen om oss. Det kan ju sitta där uppe, 
ibland är ju barnen intresserade av att prata själv och då måste vi ju finnas där. 
”Kommer ni ihåg hur vi gjorde” hur det var och så där. (Åsa) 

 
Barnen har ju mappar som vi sätter in kort i datorn så har vi även en sån här fotoram.  
Då brukar vi sätta in barnens kort och då kan vi diskutera tillsammans. Vad gjorde 
vi, vad lärde ni er? Hur tänkte ni. Då vill vi ju att det ska komma fram olika sätt, nån 
kanske tänkte, att olika tankesätt kommer fram då. Och även är det ju när man frågar 
dem till exempel om en sån här sak ”Hur tänkte du?” ”Hur gjorde du?” ”Hur många 
bilar räknade du till?” och såna saker.(Åsa) 
 
Vera 6 år och Majken 4 år vill visa en av oss observatörer några bilder som satts upp 
på förskolans utomhusvägg. De säger att de vill visa matematik. På första bilden kan 
man se tre barn som ligger efter varandra i en rutschkana. Vera säger att de vid det 
tillfället mätte hur lång rutschkanan var. Observatören frågade hur lång den var 
varpå hon svarar att det vet hon inte, men det fick plats tre. Den andra bilden som 
flickorna vill berätta om visar tre barn i olika längd som står på rad varpå den 
kortaste står först. Vera säger att här tittar vi vem som är längst. Hon beskriver att 
Pelle är kortast, Olle är mittemellan och Noha är längst. Hon funderar en stund sen 
säger hon att Olle och Noha egentligen är lika långa men att Nohas mössa är större. 
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Sista bilden visar tre olika bilder på tre barn som åker rutschkana. Bilderna visar att 
barnen kommit olika långt i åkningen. Molly säger att de här skulle se vem som åkte 
snabbast. Observatören frågar då vem det var som åkte snabbast varpå flickorna 
funderar en stund. Sedan kommer Stina på att det måste vara Sixten för att han är 
längst ner i rutschkanan. (Observation 3,  9.17-9.25)  

 
Pedagogerna lyfter vikten av att dokumentera för att barn skall få möjlighet att kunna 
reflektera över sitt lärande. Vidare beskriver pedagogerna att deras närvarande vid diskussion 
kring dokumentationen är viktig för att utmana barnens tänkande. I observationen ovan tar 
observatören pedagogens roll om att utmana barnens tänkande. Vi kan tydligt se i 
observationen hur flickorna reflekterar över dokumentationen. Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson (2003, ss.100, 110) beskriver begreppet metakognition och dess essens som 
att tänka på hur vi lär oss, minns eller tänker, ”hur-aspekten”.  Något som författarna menar är 
betydelsefullt för barns lärande är att i förskolan ha metakognitiva dialoger vilket bidrar till att 
lärandet görs till ett objekt för uppmärksamhet och kommunikation.  

Pedagogers syn på barns lärande  
Vad det gäller pedagogernas tankar kring barns lärande i matematik gav Lisa ett exempel på 
en situation.  

 
Om man nu tänker den där lilla gruppen så var det så kul att se hur de sorterade, och 
jag sa ingenting utan jag tänkte jag kommer hälla ur allt här, det var ju ett berg! De 
kommer bli irriterade på mig...skratt...men nä just hur de pratade tillsammans och 
ändå kom underfund med, för de här grupperna gjorde på olika sätt. Hur de 
sorterade, vissa sorterade ju bara efter färg och vissa ville ha jätte många rockringar 
för de sorterade både efter färg och former. Mmm...ja...och de diskuterade...jag tror 
mycket som vi pratat om att det är matte och att det är kul att de diskuterar. (Lisa) 

 
Åsa svarar på frågan om hon tror att barn lär i interaktion med andra barn. 
 

Vi tror ju det……. Det känns så i alla fall. När vi har material framme och de har 
prövat någonting, mäta med meterpinnen och så gör man det nästa dag igen då kan 
de ju delge sin kompis. Så här gjorde jag, det här mätte jag. Du kanske mäter något 
annat. Så blir det en diskussion. /…/ Vid planerade aktiviteter då vet man ju vad alla 
barn får. Då hör vi ju vad de säger och vad de säger till varandra. Men om de gör det 
i sin spontana lek det är svårare att svara på. (Åsa) 
 
 
Kalle 5 år och Sara 4 år leker i en stuga. Kalle kör in en dockvagn genom 
dörröppningen på stugan. Observatören undrar hur han fick in vagnen genom dörren. 
Sara svarade att han bara körde in den. Kalle tar sedan upp vagnen på bordet inne i 
stugan. Vidare trycker han vagnen ut genom fönstret med suffletten först. Saraiakttar 
händelsen. När Kalle kommer in i huset igen går Sara och hämtar vagnen och säger 
att hon också vill prova. Hon kämpar för att få upp vagnen på bordet. När vagnen är 
uppe försöker hon få ut den genom fönstret med handtagen först. Vagnen fastnar och 
flickan grymtar. Kalle går fram och säger att hon måste vända på vagnen. Han 
hjälper henne att vända på vagnen och sen får Sara ut vagnen genom fönstret efter 
några försök. Flickan ser glad ut och säger att det nu gick lättare. (Observation 4,  
9.45-9.49) 
 

Vad det gäller observationen ovan kan vi dra paralleller med begreppen erfarenhet och 
erfarande. Erfarenhet är det som barn får vara med om medan erfarande handlar om det barn 
gjort med sin kropp och sedan fått med sig av det som gjordes. Det är inte erfarenheten i sig 
som är intressant utan det som barn fått uppleva, urskilja och förstått (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003, ss. 71, 81). 
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Det vi kan se gällande pedagogers tankar kring barns lärande i interaktion med andra barn är 
att Lisa menar att barn diskuterar fram olika lösningar vilket bidrar till ett lärande. Åsa 
beskriver hur pedagoger vid planerade aktiviteter med barn kan se vad barn får och höra vad 
de säger till varandra. Hon var däremot mer tveksam till om barn lär i interaktion med andra 
barn i den fria leken.  

Matematiska uttryck i barns lek  
Studien visar att det sker olika former av matematiserande i förskolan utomhusmiljö. Detta 
sker både i planerade aktiviteter samt i barnens fria lek. Observationen nedan visar en 
fruktstund där pedagoger och barn tillsammans räknar antal närvarande barn. Vidare utmanar 
pedagogen barns matematiska tänkande.    
 

Vid en fruktstund samlas alla barn vid ett stort bord med cirkel som form. Pedagoger 
och barn räknar tillsammans hur många barn det är 1, 2, 3……23. Precis när de 
säger 23 kommer ett barn till och en pedagog säger: Nu kommer Olle hur många 
barn är det då? 24 svarar flera barn. (Observation 5,  9.47-9.50) 

 
Nedan ser vi en observation som visar på en problemlösning mellan barn i den fria leken.   
 

Noha 5 år, Kalle 5 år och Olle också 5 år leker vid vindskyddet vid grillplatsen. De 
cyklar runt utanför vindskyddet när en av pojkarna kommer på att de ska bygga en 
ramp upp för cyklarna. Först hjälps de åt att lägga två plåtskivor men när en av 
pojkarna ska prova så får den stora cykeln inte plats. Då lägger de en skiva till och 
då går det att cykla upp. De diskuterar nu i vilken turordning de ska få cykla in i 
vindskyddet. En av pojkarna har en liten cykel och när han ska cykla in så passar 
inte cykelns hjul på skivorna. Då byggs rampen om av två av pojkarna. Det kommer 
fler barn som vill vara med men då tar leken en annan vändning och skivorna 
placeras ut som en lång spång att gå på. (Observation 6,  9.25-9.40) 

 
Vi kan se att matematiken i förskolans utomhusmiljö sker både informellt och formellt. 
Pedagogerna stimulerar barnen med utmanade frågor i samspel med varandra. I pojkarnas fria 
lek kan vi även se hur barnen interagerar för att lösa ett gemensamt problem. Vi kan i 
observation 5 se hur pedagogerna får in siffror och räkning på ett naturligt sätt i en vardaglig 
aktivitet. Detta sker genom att barnen tillsammans med pedagogerna räknar hur många barn 
som är närvarande i samlingen, på så sätt får pedagogerna in talraden för barnen. Här 
synliggörs matematik för barnen i deras vardag. Även Reis (2011, s.181) menar att 
matematiken i förskolan existerar både synligt och osynligt. Vidare beskriver författaren hur 
den formella matematiken synliggörs genom lärarledda aktiviteter som till exempel 
ramsräkning, läsning, sångaktiviteter och beskrivande aktiviteter av geometriska objekt och 
storlekar. Den informella matematiken är till stora delar osynlig och inte lärarledd då barnen 
ofta skapar och utvecklar den själva. Den menar författaren återspeglas i barnens handlande 
och är vanligt förekommande i deras vardag. Doverborg (2000, s.122) däremot hävdar att 
formellt räknande inte tillämpas på förskolenivå. Hon påstår att det handlar om att skapa 
situationer som tar till vara på barns upplevelser och låter dem reflektera och laborera, i syfte 
att ge dem erfarenheter av olika grundläggande matematiska begrepp.  
 
Följande observationer visar på en stor variation bland barns matematiska aktiviteter i 
utomhusmiljön så som sortering, rumsuppfattning, geometriska former, vikt och längd.  

 
Maja 5 år och Agnes 5 år sorterar djuren efter art och storleksordning. En av 
flickorna säger till observatören att det finns olika storlekar på djuren för att husen är 
olika stora och då får inte de stora djuren plats i det minsta huset.  
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Observatören frågar flickorna:  
- Vad är det för mönster djuren har på ryggen?  
- Zebrorna har ränder och geparden har prickar, säger flickan.  
- Vilket är det största djuret, frågar observatören 
Flickorna säger:  
- Kossorna är störst och hönan minst. 
- Hur vet man det, frågar observatören   
- Jo, säger ena flickan, de stora lejonen får inte plats i det lilla huset för att den är för 
lång och boxarna är för små, men den lilla bonden får plats.(Observation 7,  9.35- 
9.46)   

 
Flickorna har en förståelse för rumsuppfattning, form och mönster, sortering och lägesord, 
detta visar de genom att berätta om djurens utseende och placering.  Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003, ss. 93) beskriver begreppet variation där barn ges en förutsättning att 
urskilja, vilket är viktigt för att uppfatta olikheter. Vidare menar författarna att barn också 
behöver ha något att jämföra då de ska kunna urskilja vad som är litet. I en lärandesituation 
handlar variation om att förhålla sig mellan flera ting.  

 
Linus 4 år och Kalle 5 år rullar in däck i ett hus som är deras ”däckfirma”. De radar 
upp däcken i två led. Observatören frågar pojkarna hur många däck de har. Kalle 
räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observatören undrar hur de har fått dit alla däcken. Pojken 
svarar att de rullat in dem och att de rullat dag och natt. Han svarar också att de 
rullat däcken jättelångt. Vidare säger pojken att de bara ska ha ett däck till. 
Observatören frågar varför de bara ska ha ett däck till. Kalle svarar att de nästan är 
klara för det får inte plats två däck men det får plats ett. (Observation 8,  10.04-
10.06) 
 

Här kan vi se hur Kalle använder talraden när han skall räkna däck. Han visar också på en 
känsla av rumsuppfattning då han ser att det bara får plats ett däck till bredvid det andra i 
rummet. Han bär i och med aktiviteten med sig ett erfarande då han använder kroppen, detta 
kan även kopplas till utvecklingspedagogiken där erfarande är ett viktigt begrepp. 

 
Olle 5 år ställer upp flera vägskyltar i olika former på en rad 
Observatören frågar om det är någon skillnad på de här vägskyltarna? 
Pojken svarar att de har olika siffror … och olika form. 
Vad är det för skillnad på formerna då? frågar observatören vidare. 
Den är rund och den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 såna sidor, svarar pojken. 
Hur ser de andra formerna ut? Den är rund, den är rund och den är kvadrat. 
(Observation 9,  9.27-9.29) 

 
Vägskyltarna bidrar till ett naturligt lärande om matematiska former och siffror. Talraden 
används på ett korrekt sätt. Rystedt och Trygg (2011, s. 19) beskriver hur stimulerande 
material inte automatiskt bidrar till att barn utvecklar matematiska insikter och förståelse. De 
menar att det krävs en pedagog som berikar och visualiserar matematikens värde. Reis (2011, 
s.16) lyfter vikten av barns förmåga att känna igen figurer, bakgrunder och strukturer då detta 
är en betydande del i utvecklingen av deras matematiska kunnande.  
                  

En pedagog sitter tillsammans med Sixten 4år i stora sandlådan under solduken. 
Pojken bakar sandkakor till sin familj varpå pedagogen frågar om han har tillräckligt 
nu. Pojken räknar kakorna men säger att han inte vet om de räcker. Pedagogen pekar 
på den ena efter den andra av sandkakorna samtidigt som hon säger pojkens alla 
familjemedlemmars namn. Pojken säger ”De räcker!” Hur många kakor blev det 
undrar pedagogen och pojken räkna dem till fem. Hur många är ni i din familj 
undrar hon då och pojken tänker en stund sen säger han ”fem!”  (Observation 10, 
9.50-9.57) 
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Pedagogen hjälper Sixten att räkna på ett konkret sätt för att ta reda på om sandkakorna räcker 
till alla i familjen. Observationen ovan visar på ett av många sätt vilket vi har studerat i våra 
observationer när det gäller att räkna antal tillsammans med barnen. Detta visar på en stor 
variation av hur barn får till sig kunskap gällande antal. Utvecklingspedagogiken beskriver 
hur barn på grund av variation lär sig att utvecklas i sitt lärande och växer då som människa. 
De får också chans att prova på olika sätt att ta till sig kunskap.  Vidare menar författarna hur 
ett varierat lärande ger barn möjlighet till fler perspektiv vilket är en förutsättning för att få en 
större förståelse för ett fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, ss. 90-92). 
 

En pedagog och tre barn Sara 4 år, Maja 5 år och Linus 4 år leker vid sandlådan. 
Linus säger till pedagogen: 
- du är längre än oss 
Pojken fortsätter med att säga:  
- och jag är längre än ”Sara”. (Observation 11, 9.29-9.34) 
 

Pojken utgår från sig själv när han jämför längd. Begreppet variation som beskrivs i vår teori 
ger barn en förutsättning att urskilja, vilket är viktigt för att uppfatta olikheter. Dock behöver 
barn också ha något att jämföra då de ska kunna urskilja vad som är litet. I en lärandesituation 
handlar variation om att förhålla sig mellan flera ting (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson, 2003, s. 93). 

Sammanfattning av resultatet 
Studien visar att utomhusmiljön har potential för att utveckla barns matematiska förmåga. 
Men gör den det? En brist verkar vara att pedagogerna trots att de uttrycker vikten av att 
synliggöra matematik inte alltid gör det. Detta kan diskuteras och problematiseras.  
 
Resultatet visar även tecken på att det finns olika faktorer som påverkar barns 
matematiserande som miljön, pedagoger och material. Vi har sett en stor variation på barns 
matematiserande i leken vilket berör problemlösning, antal, sortering, geometri, 
rumsuppfattning, längd och vikt. Pedagoger och barn på förskolan hade olika uppfattningar 
kring matematik. Pedagogernas tankar kring ämnet var att matematik finns runt omkring oss i 
vardagen. Vidare beskrev pedagogerna matematik som form och mönster, sortering och 
begrepp som stor och liten. Det som pedagogerna och barnen tänkte gemensamt om 
matematik var sortering. I resultatet framkommer att barnen inte alltid är medvetna i sina 
handlingar om att det är matematik de utför.  
 
När det gäller pedagogernas förhållningsätt visade resultatet på ett engagemang med barnen 
då de synliggjorde matematiken genom att benämna antal och matematiska begrepp i 
naturliga situationer. Vad som dock fattades var en variation i hur pedagogerna 
matematiserade tillsammans med barnen. Vidare framkom i studien att pedagogerna inte 
heller nämnde för barnen att det var matematik de ägnade sig åt, vilket de själva beskrev som 
en självklar del i arbetet med barnen. Dock utmanade pedagogerna barnen genom att ställa 
frågor som stimulerade barnen framåt i sin process. Pedagogernas roll är att synligöra barnens 
handlingar genom dokumentation bland annat i form av foton. Detta resulterar i att barnen 
reflekterar över sitt lärande.  
 
Resultatet visar även att en planerad utomhusmiljö är viktig för att stimulera barns lärande i 
matematik. Detta medför att matematiken kommer till uttryck i barnens lek då de har ett rikt 
material att leka med som till exempel bondgård, vägskyltar och plaströr. 
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Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer fyra delar att behandlas. Under resultatdiskussionens kapitel 
diskuteras studiens resultat tillsammans med vad forskningen säger. I metoddiskussionen 
resoneras om hur studien har gått tillväga och vad vi kunde göra annorlunda. I kapitlet om 
didaktiska konsekvenser samtalas det om vad studiens resultat kan få för följder vilka berör 
arbetet i verksamheten när det gäller barns matematiserande. Under rubriken fortsatt 
forskning har vi skrivit ner tankar som framkommit under studiens process om vad vi skulle 
vilja forska vidare om gällande barns matematiserande i utomhusmiljö. 

Resultatdiskussion 

Pedagogers och barns uppfattningar om ämnet matematik 
I vårt resultat kom vi fram till att pedagogerna upplever att matematik finns runt omkring oss i 
vardagen. Detta menar Doveborg och Pramling Samuelsson (1999, s.32) är den vanligaste 
tanken om matematik bland pedagoger. 
 
Pedagogerna i studien beskriver vidare att matematik handlar om olika begrepp så som stor 
och liten, även former och mönster, sortering och klassificering. 
 
Många av barnen på förskolan beskriver matematik som när man sorterar vilket även 
pedagogerna ger som exempel. Doverborg och Pramling Samuelsson(1999, s.22) menar att 
det är vanligt förekommande att förskolebarn sorterar föremål i olika grupper efter egenskaper 
som färg och storlek. Förskolan i studien har haft sortering som ett temaarbete varpå vi drar 
slutsatsen att pedagogerna benämnt för barnen att sortering är matematik. Reis (2011, s.182) 
påvisar vikten av att pedagoger uppmärksammar och synliggör matematiken för barn i deras 
lek och handlingar. Författaren menar att detta hjälper barnen att utveckla sitt lärande och 
matematiska förmåga.  Även Ahlberg (1994, s.1) trycker på betydelsen i pedagogens roll att 
synliggöra matematiken i barns olika aktiviteter. 

Pedagogers roll att synliggöra matematiken för barnen 
Syftet med vår studie var att se om barn stimuleras matematiskt av en matematikinspirerad 
utomhusmiljö. En av våra forskningsfrågor var vilken roll pedagogen har för att synliggöra 
matematiken för barnen. Szabo (2007, s. 39) hävdar att den viktigaste faktorn för inlärning är 
pedagogen. Vi såg att pedagogerna på förskolan var engagerade i barnens lek under större 
delen av deras utevistelse. De var också noga med att benämna matematiska begrepp för 
barnen, vilket vi kunde höra att barnen tog efter. Vad vi dock inte kunde se var att 
pedagogerna synliggjorde att det var matematik de höll på med. Detta antagande kan vi styrka 
genom våra fältsamtal med barnen om deras tankar kring matematik på gården då många barn 
svarar att de inte vet om det finns någon matematik på gården. Forskning visar att det är 
viktigt att pedagoger redan i förskolan arbetar med matematiska begrepp på ett positivt sätt då 
kunskap och lärande formas i förskolan. Detta första möte med matematiken kommer att 
prägla framtida inställningar och förhållningssätt till detta ämne (Ahlberg, 1994, s.1). Vår 
teori, utvecklingspedagogiken behandlar barns lärande genom lek liksom vuxnas medvetna 
sätt att följa barn i deras lärande. För att barn ska lära sig är det viktigt att vuxna leder dem 
och hjälper dem genom att benämna det som görs, dessutom ska ett tillgängligt material vara 
anpassat efter barnen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, ss. 7-8, 23).  
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Vi kunde se många situationer där pedagoger matematiserade tillsammans med barnen på 
gården. Dock var det ingen variation på dessa aktiviteter då det oftast handlade om att räkna 
antal. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss.90-91) trycker på vikten av 
variation då barn utvecklas i sitt lärande och växer som människa, vidare får de också chans 
att prova på olika sätt att ta till sig kunskap.  
 
Resultatet visar att förskolans pedagoger var noga med att dokumentera barns lärande bland 
annat i form av foton placerade på husväggen. På detta sätt fick barnen möjlighet att reflektera 
över sitt eget lärande. Utifrån dessa bilder blev det diskussioner barn emellan kring deras 
olika tankar om situationen. Detta menar Astington, (1998, s. 47) bidrar till att barnen 
utvecklar en förståelse för andras tänkande samt att de kan utveckla en förmåga att sätta sig in 
i andras perspektiv. Utvecklingspedagogiken belyser att genom metakognitiva samtal mellan 
pedagoger och barn kan pedagoger få en förståelse för hur barn tänker och också upptäcka 
den variation av tankar som finns i barngruppen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 
2003, s.110). Vi har under vår vistelse på förskolan uppmärksammat hur pedagogerna tagit 
tillfällen som uppkommit att utmana barns tankar i form av frågor, där de har fått tänka 
tillbaka och reflektera över situationer det har varit med om. Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003, s.110) menar att i en utvecklingspedagogisk arbetsätt handlar det om 
att utmana barns tankar genom frågor i naturliga situationer, detta för att synliggöra 
matematikens mångfald i förskolan.  

Miljöns roll för barns lärande 
I vårt resultat har det framkommit hur viktig en stimulerad utomhusmiljö är för barns lärande, 
då förskolans gård och dess påverkan på barnen är att det ständigt pågår aktiviteter. Grahn 
(1997, s. 85) beskriver hur barn i en stimulerande miljö leker med högre koncentration och 
mer variationsrikt. Resultatet visar att det sker mycket matematik i barnens lekar med hjälp av 
den matematikinspirerade gården, detta är dock något de själva inte är medvetna om. Rydstedt 
och Trygg (2011, s.19) menar att det inte enbart handlar om en stimulerande miljö för att barn 
skall få matematisk förståelse utan att det också krävs en pedagog som berikar och synliggör 
matematikens värde.  
 
Förskolan hade även ett stort utbud av varierat material, vilket vi upplevde som genomtänkt 
och stimulerande. Det fanns bland annat vägskyltar i olika former, bildäck och plaströr som 
barnen kunde rulla bollar i. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 23) 
beskriver i sin utvecklingspedagogik att det bör finnas ett tillgängligt material anpassat efter 
barnen för att ett lärande skall ske. Vidare menar författarna att ett varierat lärande bidrar till 
att barn får möjlighet till fler perspektiv och får då en bredare förståelse för ett fenomen.  

Matematiska uttryck i barns lek 
Vår andra forskningsfråga handlade om hur matematiken kommer till uttryck i barns lek. Vi 
hävdar att barn lär i interaktion med varandra, vilket vi sett i ett flertal av våra observationer i 
förskolans utomhusmiljö. Vi menar att barn genom dialog får höra andras tankar och därmed 
kan ta andras perspektiv. Vi anser också att barns olikheter berikar deras lärande. I 
observation 4 (s.22) kan vi se hur ett lärande sker genom interaktion mellan två barn. En 
flicka tar efter en äldre pojke och får även förslag av honom på hur hon ska klara av 
situationen. Enligt utvecklingspedagogiken får barn en förståelse för andras perspektiv samt 
om sin omvärld då de imiterar andra. Utvecklingspedagogiken belyser att barn i samspel med 
andra upptäcker nya saker. De inspireras även av varandra och får nya idéer tillsammans 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, ss. 49, 89).  
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Vi menar att barn genom sina matematiska upplevelser med kroppen får en större förståelse 
för matematiska begrepp såsom tyngd, längd, rumsuppfattning och tid. I en 
matematikinspirerad utomhusmiljö ges större möjlighet för barn att uppleva med kroppen och 
därmed få med sig dessa erfarenheter. I observation 8 (s. 24) kan vi se hur barn erfar 
matematik med hela kroppen då de rullar däck. Hemberg et al. (2006, s. 67) menar att 
aktiviteter där barn får använda kroppen bidrar till en naturlig inlärning . Utifrån vår teoretiska 
ram beskrivs erfarenhet som något barnen får vara med om medan erfarande handlar om det 
barnen fått uppleva med kroppen. Erfarenheten i sig är inte viktigast utan det barnet fått 
uppleva, urskilja och därmed förstått (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, ss. 
71, 81). Vi menar att även om barnen inte i dag är medvetna över sitt eget matematiserande på 
gården så får de ändå med sig ett erfarande. 

Slutsats 
Resultatet pekar på att den planerade miljön inspirerade både barn och pedagoger till 
matematiska aktiviteter. Vidare visade resultatet dock att förskolans barn inte alltid själva var 
medvetna om sitt eget lärande i matematik.  Resultatet pekar på att barn till viss del stimuleras 
matematiskt av en matematikinspirerad utomhusmiljö detta då de genom sina matematiska 
upplevelser får med sig ett erfarande. Med alla barnens erfarande av matematik på gården, 
antingen den är medveten eller omedveten tror vi att dessa barn kommer få stor användning 
av sina upplevelser i skolan då den formella matematiken mer träder in. 
 
En annan faktor som framkommit i studien vilken bidrar till att barn stimuleras matematiskt är 
pedagogen vars uppgift är att synliggöra matematiken genom att benämna begrepp samt 
genom metakognitiva dialoger. Ytterligare en faktor som spelar en stor roll för barns lärande i 
matematik är ett varierat material som skall vara tillgängligt och anpassat efter barnen.  
 
Matematiken kommer till uttryck i barns lek genom att barn interagerar med varandra och 
använder hela kroppen vilket bidrar till en större förståelse för matematiska begrepp.   

Metoddiskussion  
Vår studie grundar sig på en kvalitativ metod där vi använt oss av intervju, observation samt 
fältsamtal som redskap för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Vi utförde två 
intervjuer vilka genomfördes på en lugn plats på förskolan. Vi tog även hjälp av en diktafon 
för att kunna få med vad respondenterna sagt och för att kunna lägga all koncentration på 
respondentens svar och våra eventuella följdfrågor. Vi utgick ifrån öppna frågor under våra 
intervjuer då vi ansåg det ge oss en större variation på frågor vilket i sin tur skulle bidra till ett 
rikt material för studien. Kihlström (2007b, s.51) beskriver hur man genom att spela in ljud 
vid en intervju både får med vad respondenten sagt och hur vi själva ställt frågorna. Vi delade 
inte ut våra frågor till pedagogerna i förväg då vi ville ha så ärliga svar som möjligt samt att vi 
ville undvika att pedagogerna pratade ihop sig innan intervjutillfällena. Vi hade dock 
möjligtvis fått utförligare svar om frågorna delats ut i förväg. Ytterligare en aspekt vi 
diskuterat angående intervjuerna var om fler intervjuer eventuellt kunnat ge oss ett bredare 
material samt mer djup i studien. 
  
Under våra observationer använde vi oss av löpande protokoll som redskap men även diktafon 
för att kunna förtydliga våra observationer ytterligare. Nackdelen med att spela in var att 
ljudinspelningen inte hade god kvalité då det blåste och på grund av att många barn pratade 
samtidigt. 
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Vi utförde även fältsamtal med barn och dokumenterade deras tankar med hjälp av diktafon.  
Rubinstein Reich och Wesén (1986, s.57) menar att genom samtal och intervjuer kan barns 
tankeförmågor utforskas, vilket också ger kunskap om deras omvärldsuppfattning.  Att 
utforska ett barns matematiska tänkande anser Dunphy (2010) vara komplext inom 
pedagogiken och kräver att man kan ta sig an ny information, förståelse och vetenskapliga 
teorier om barns lärande. Intervjuer med barn är ett bra sätt menar författarna att utforska 
deras sätt att tänka gällande matematik. Intervju kan med fördel även användas för att bedöma 
deras lärande och utveckling (ss. 332, 343). 
 
Vi fick hjälp av pedagogerna på förskolan att dela ut missivbrev till föräldrarna och av 29 
barn var det endast två barn som ej fick delta i studien. Kanske kände sig föräldrarna trygga 
med att låta sina barn delta i vår studie då pedagogerna var positivt inställda och själva delade 
ut breven. Vad det gäller missivbreven till pedagogerna informerade vi om eventuell 
ljudinspelning vilket vi ytterligare förtydligade och motiverade innan genomförda intervjuer. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att genom användandet av både intervju, observation och 
fältsamtal som redskap bidrog till att vi fick ett bra underlag för vår studie. Våra flertal 
redskap medverkade till att studien uppnått både validitet och reliabilitet. Även genom att vi 
var tre som observerade samt kompletterade våra observationer med fältsamtal gjorde att 
reliabiliteten stärktes. 

Didaktiska konsekvenser 
Vår studie belyser vikten av att som pedagog ta tillvara på naturliga situationer när det gäller 
barns matematiserande så att det inte blir för mycket skolmatematik. Skolmatematik i för stor 
omfattning kan bidra till att barnen tappar lust för matematik vilket kan få konsekvenser för 
deras framtida skolgång. Vi som pedagoger bör se till att det finns olika sätt att matematisera 
för att barnen ska bli intresserade och tycka att matematik är roligt. Då barnen kan utbyta 
erfarenheter med varandra bidrar det till ett naturligt lärande i samspel med sina kamrater.  
Ahlberg (1994, s.150) menar att barn bör få erfara att problem kan lösas på en mängd olika 
vis, vidare anser författaren att barn även bör få möjligheten att få syn på sitt eget tänkande 
och lärande. Vi anser precis som Ahlberg att om man bara synliggör matematik på ett sätt för 
barn blir konsekvensen att vissa barn tycker att det är roligt och andra faller bort då det inte 
begriper det matematiska språket. Ahlberg (1994, s.150) menar att barn genom dialoger med 
pedagoger tillsammans kan komma fram till olika sätt att lösa problem kan barn uppleva sin 
omvärld både i språk samt handling. När de kommer till insikt med att alla inte har samma 
förståelse kan de lära sig att omvärlden kan ses utifrån en mängd olika perspektiv. Pedagogen 
har en viktig roll i barns lärande och då är pedagogens förhållningssätt betydelsefullt. 
Pedagogen bör enligt Rystedt och Trygg (2011, s. 19) vara engagerad och ge positiv stimulans 
för att inspirera barn i sin utveckling och sitt lärande. En negativ och oengagerad pedagog 
stimulerar inte ett barns lärande och utveckling. Vi anser i likhet med Rystedt och Trygg 
(2011) att pedagoger bör vara medupptäckare för att stimulera barn att vilja utforska 
matematiken, vilket vi menar bidrar till att barn blir intresserade och vill lära sig mer. 
 
När pedagoger upptäcker att barn matematiserar är det bra att pedagoger nämner att de håller 
på med matematik, vilket också Reis (2011, s. 182) förespråkar. Detta för att barn ska få en 
förståelse för att matematik är ett brett ämne. Mycket som barn matematiserar gör de i sin lek 
och barn tycker om att leka. Om pedagoger synliggör för barnen att det är matematik de håller 
på med får barnen en positiv inställning till matematik. Pedagoger bör gå in i barns lek på 
deras premisser för att få in naturliga situationer i barns matematiska lärande. Detta kan vara 
en svår balansgång vilket även Fauskanger (2006, s. 47) ser som en svårighet. 
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För att barnen skall kunna reflektera över sitt lärande anser vi att lekmaterialet som finns ute 
på gården skall kunna finnas kvar för att barnen skall kunna fortsätta sin process i den fria 
leken. När processen inte har någon slutpunkt blir fokus på lärandet menar Dahlgren (1997, 
s.52). Leken har en stor betydelse i barns lärande då pedagoger sätter ord på olika 
matematiska begrepp samtidigt som det sker ett naturligt lärande i samspel med andra. Genom 
att pedagoger tar till vara på dessa naturliga inslag gör det att man även kan utgå från barnens 
perspektiv vilket även vuxna kan ta lärdom av.  
 
Barn utgår från sig själva när de jämför, vilket också Reis (2011, s. 54) och Granberg (2000, 
ss. 31-32) ger uttryck för. Det är viktigt att pedagoger är medvetna om det för att förstå barns 
handlingar. Det är också viktigt enligt Reis (2011, s. 28) då barn ska kunna förstå olikheter att 
de behöver ha något i jämförelse. En pedagog beskriver i en observation hur en plastmorot 
kändes spetsig. I denna situation hade det varit bra att jämföra med ett trubbigt föremål för att 
upptäcka olikheter. 

Framtida forskning 
En intressant aspekt hade varit att göra en jämförelse mellan en matematikstimulerad 
förskolegård och en ”vanlig” förskolegård. Detta för att se om en matematisk stimulerad miljö 
påverkar barnets utveckling och lärande mer. 
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Bilaga 1 

 
 
Intervjufrågor till pedagoger 
 
Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 
 
Vad är syftet med förskolans utomhusmiljö? 
 
Hur stimulerar ni barns matematikutveckling på gården?  
 
Är en planerad matematisk miljö viktig för barns lärande? Beskriv/Berätta om en situation 
 
Hur delger och visar barn sina nya upptäckter och kunskaper? 
 
Upplever ni att barn utvecklar sitt matematiska tänkande i interaktion med andra barn? Ge 
exempel 
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Bilaga 2 

 

 

Hej! 

Vi är tre förskollärarstudenter som heter Anna Freed, Karin Söderström och Katerina Voutsina 
från Högskolan i Borås. Under våren läser vi vår sista termin, och skriver vårt examensarbete 
med inriktning på matematik i förskolan. Syftet är att undersöka hur barn och pedagoger 
arbetar med matematik. Undersökningen kommer att innebära observationer och intervjuer av 
hur barn och pedagoger använder matematik i förskolans vardag. 

Vi kommer att använda ljudinspelning under våra observationer/ intervjuer, detta för att 
underlätta vårt arbete. Ljudinspelningen kommer bara vara tillgänglig för oss och kommer att 
raderas efter det vi avslutat examensarbetet.  
 
Under vår undersökning kommer vi att förhålla oss till de etiska förhållningsregler som 
vetenskapsrådet kräver. Det innebär att barnen och pedagogerna som deltar är anonyma och 
att deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta deltagandet när som helst. Även 
förskolan kommer att vara anonym i vårt arbete. Vidare betyder det att materialet är skyddat 
och endast kommer att förekomma i detta examensarbete. Intervjufrågorna har vi försökt 
formulera så att de ska kännas relevanta och humana. 
 
Vi hoppas på att ni vill vara med och bidra till vår undersökning. Genom ert deltagande i vår 
undersökning kommer vi som nya pedagoger få mer kunskaper om hur vi kan arbeta med 
matematik i förskolan. Vi är därför oerhört tacksamma om ni skulle vilja delta. 
 
Har ni frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med oss eller vår handledare, Catarina 
Player-Koro 
 
 
Tack på förhand! 
 
Anna Freed   Sxxxxxx@student.hb.se    xxxx-xxxxxx 
Karin Söderström   Sxxxxxx@student.hb.se   xxxx-xxxxxx 
Katerina Voutsina   Sxxxxxx@student.hb.se   xxxx-xxxxxx 
Handledare: 
Catarina Player-Koro     
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Bilaga 3                                                                                                          

 
Hej! 

Vi är tre förskollärarstudenter som heter Anna Freed, Karin Söderström och Katerina Voutsina 
från Högskolan i Borås. Under våren läser vi vår sista termin, och skriver vårt examensarbete 
med inriktning på matematik i förskolan. Syftet är att undersöka hur barn och pedagoger 
arbetar med matematik. Undersökningen kommer att innebära observationer och intervjuer av 
hur barn och pedagoger använder matematik i förskolans vardag.  

Detta betyder att vi kommer observera hur barnen och pedagogerna arbetar i den förskola där 
du har ditt/dina barn under vecka 16. Vi måste ha ert samtycke som förälder att ditt/dina barn 
får delta under aktiviteterna som vi observerar och intervjuar. Barnens namn kommer inte 
förekomma i något sammanhang och förskolan kommer att avidentifieras. Ni kan när som 
helst välja att avbryta ert barns medverkan. Vi kommer att använda ljudinspelning under våra 
observationer och intervjuer, detta för att underlätta vårt arbete. Ljudinspelningen kommer 
enbart vara tillgänglig för oss och kommer att raderas efter det vi avslutat examensarbetet.   
 
Vi hoppas på att du ger ditt medgivande till att ditt/dina barn får vara med under aktiviteterna 
i förskolan som vi observerar. Var vänlig kryssa i och skriv under här nedan och lämna till 
pedagogerna på förskolan senast 30 mars. 
 
Tack på förhand! 
 
Anna Freed                          Karin Söderström                 Katerina Voutsina 
Sxxxxxx@student.hb.se       Sxxxxxx@student.hb.se      Sxxxxxx@student.hb.se                                              
Tel. xxxx-xxxxxx                 xxxx-xxxxxx                        xxxx-xxxxxx 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barnets namn:________________________________________________________________ 

 
Jag medger att mitt/mina barn får vara med under aktiviteter på förskolan, då 
observationer och intervjuer kommer att ske. 
 
Jag medger inte att mitt/mina barn får delta i aktiviteter på förskolan, då  
observationer och intervjuer kommer att ske. 

 
Målsmans underskrift: _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


