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Abstract 
Kunskap som barn utvecklar i förskoleåldern är viktig för den framtida inlärningen. Då 

rapporter från Skolverket visat på stora skillnader i behörighet till gymnasieskolan mellan 

olika elevgrupper kan förskollärare synliggöra olika aspekter av matematik i vardagen 

och ge barnen stöttning i deras matematiska utveckling. Utomhusvistelse anses positivt 

för barns motoriska utveckling samt gynnar både det fysiska och psykiska välmåendet. 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares inställning till användandet av 

matematik i utomhusmiljö i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Samt hur 

förskolläraren rent konkret uppmuntrar till användandet av matematik i utomhusmiljö. 

Studien genomfördes som en pilotstudie där resultatet bygger på kvantitativa data med 

inslag av kvalitativa data genom öppna frågor. Som datainsamlingsmetod användes en 

webbenkätundersökning. Studien knyter an till Vygotskijs sociokulturella teori där 

lärandet sker i interaktion med andra genom sociala relationer och Deweys ”Learning by 

doing” vilket innebär att lära genom att göra. Studiens resultat visar att förskollärarna 

arbetar med matematik utifrån Bishops matematiska aktiviteter på ett flertal sätt och att 

undervisningstillfällena ofta innehåller flera matematiska aktiviteter. Studien visar även 

att förskollärarna upplever obegränsade möjligheter samt inga eller få hinder att använda 

matematik i utomhusmiljö. Slutligen visar studien att förskollärarna upplever att barnen 

använder den matematikundervisning de fått i sin lek. 
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Inledning 

Utomhusmiljö och grönområden för förskolebarn gör skillnad för barns 

koncentrationsförmåga. När förskolebarn vistas utomhus gynnas deras fysiska och 

psykiska välmående samt att forskning dessutom har visat på positiva effekter för barns 

motoriska utveckling (Johansson, Kollberg, & Bergström, 2009; Faskunger, Szczepanski 

& Åkerblom, 2018). Utöver dessa resultat påpekas att utomhuspedagogik generellt har en 

stor betydelse som resurs som förstärker lärandet genom den ökade fysiska 

verksamheten.   

 

Detta arbete har sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Barnens 

lek har stor betydelse för deras utveckling och lärande men även deras hälsa, barn ska 

även få möjlighet att förbättra sin motorik och kroppsuppfattning. Förutom detta också 

ge barnen en insikt i hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och vistas i naturmiljöer 

(ibid.). 

 

Att vistas utomhus gynnar som nämnts ovan inte bara barns psykiska och fysiska hälsa 

utan påverkar även deras koncentrationsförmåga. Det är ett påtagligt resultat som visats i 

tidigare studier (Johansson et al., 2009; Faskunger et al., 2018). Att vistas utomhus gynnar 

med andra ord förskolan ur en pedagogisk synvinkel i och med att det leder till friskare 

barn och pedagoger, då det ger en större kontinuitet när fler oftare är på plats. 

 

Rapporter från skolverket visar på stora skillnader i behörighet till gymnasieskolan 

mellan olika elevgrupper. Björklund, Pramling Samuelsson och Ries (2019) menar att 

man i förskolan med hjälp av förskolläraren kan stötta de barnen genom att synliggöra 

olika aspekter av matematik det vill säga matematiken i vardagen. Det kan göras genom 

att kommunicera kring något barnen gör genom att använda matematiska begrepp. Detta 

leder till en kunskap där barnen kan beskriva och berätta om matematiska begrepp men 

även att inlärningen syns i deras kunnande där de observerar eller beskriver något såväl 

deras handlingssätt. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) betonar att barnen i förskolan ska ges 

förutsättningar genom att använda matematik, reflektera, undersöka och prova olika 

lösningar av olika problemställningar, de ska även använda matematiska begrepp samt 

kunna urskilja, uttrycka, undersöka dessa begrepp och sambanden mellan begreppen. 

Barnen ska även utveckla förmågan att resonera matematik om mönster, antal, mängder, 

tal, ordning, förändring och mätning samt förstå grundläggande egenskaper. De ska även 

utveckla förståelse för tid, rum samt form.  

 

Att kunna ge barn goda kunskaper i matematik, leder till kunskaper som ger trygghet samt 

social kompetens (Björklund & Palmér, 2018). Vårt arbete stödjer sig på att det har 

bevisats att den kunskap barn utvecklar i förskoleåldern är av ökad vikt för den fortsatta 

inlärningen under skoltiden. Matematik handlar inte endast om att räkna - utan det handlar 

om att uppfatta och tolka världen runt omkring oss. Det betyder att det leder till att leken 
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i sandlådan blir mer stimulerande. Vi vill understryka att matematik gör att vi kan se det 

som tidigare var osynligt genom att upptäcka mönster, konstruktioner, logiska kopplingar 

och ordning i vår omvärld (Björklund & Palmér, 2018). 

 

Examensarbetets disposition är följande: Först presenteras bakgrund där efter följer 

teorianknytning, tidigare forskning, syfte och frågeställning, metod och genomförande, 

resultat och analys, examensarbetet avslutas med diskussion.  

 

Bakgrund 

Centrala begrepp 

Pedagogik 

Nationalencyklopedin (u.å.) rubricerar ordet pedagogik som kunskap och strategier i 

uppfostran, undervisning samt utbildning och ger ett stöd till lärandet då den är planerad 

eller avsiktlig. Det processer som är pedagogiska verkar gynna speciella egenskaper hos 

individer och deras förhållande till dess omgivning som normer, uppfattningar, vetanden, 

förmågor men även moral, skapande, kvalifikation, inställningar och identitet (ibid.).  

 

Utomhusmiljö 

I denna studie syftar begreppet utomhusmiljö på förskolans gård och naturmiljö. 

Förskolans gård är en avgränsad yta, ofta inhägnad med staket, i anslutning till förskolan. 

Förskolans gård är skapad utifrån ett barnperspektiv för barnen av vuxna. På förskolans 

gård finns olika lekfunktioner vilka kan vara till exempel, gungor, sandlåda och 

klätterställning. Hagen (2015) framhåller att barn och vuxna har olika syn på begreppet 

förskola då barnen ser förskolans gård som en del av förskolan medan de vuxna 

förknippar förskola med själva byggnaden. Naturmiljö är en ostrukturerad yta med olika 

naturmaterial. Utomhuspedagogik förklaras av Nationalencyklopedin (u.å.) som 

pedagogik men som sker ”från platsens betydelse för lärandet” och grundar sig på samspel 

bland verkliga upplevelser och textbaserat lärande. Där nämns även att 

utomhuspedagogiken utger mer rörelse och även den friska luften har positiva 

påverkningar för barns hälsa.  

 

Matematik och Bishops modell 

I Nationalencyklopedin (u.å.) beskrivs matematiken som ”en abstrakt och generell 

vetskap för problemlösning och metodutveckling”. Den abstrakta matematiken förklaras 

att den avskilts ifrån den faktiska orsaken hos problemet som är en förutsättning för att 

lyckas vara generell. Ofta när man hör ordet matematik och vad det betyder så tänker de 

flesta på att räkna, matematik är så mycket mer än att bara räkna. I förskolan när de 

undervisar i matematik arbetar förskolläraren med verkliga processer men även med 

tecken, mönster, figurer, räkna objekt, jämföra och gruppera objekt.  Alan Bishop var 

lektor och numer pensionerad professor, som arbetade på Cambridge universitet i 

England mellan 1969–1992.  Bishop (1988) grundade sex matematiska aktiviteter som 

kopplar samman hur matematik uppstår och utnyttjas och dessa sex aktiviteter ligger som 
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grund till förskolans mål i läroplanen inom matematik. De matematiska aktiviteternas 

avsikt är att på ett väl synligt sätt skildra hur de matematiska målen i förskolan kan 

uppnås. Genom att studera vilka matematiska aktiviteter som var gemensamma i olika 

kulturer och fungerade som principer för hur matematik utvecklas kunde Bishop urskilja 

sex gemensamma matematiska aktiviteter. Dessa aktiviteter är förklara, lokalisera, räkna, 

mäta, designa och leka. Bishops sex matematiska aktiviteter är likaså ett sätt att närma 

sig den matematik som barnen möter i förskolan. Att Bishops matematiska aktiviteter har 

fått så stor betydelse är mycket för att de kopplas till läroplanen men även att matematiken 

lyfts fram genom lek och vardagsaktiviteter och att matematiken inte bara ses som ett 

läroämne. Han bevisar även att det finns motsvarigheter mellan den matematiska 

progressionen och språkutvecklingen då Bishops modeller rör sig om att reformera den 

syn på matematik som endast handlar om nummer och räkning, utan det blir ett utförande 

att skildra och hantera verkliga livet (Lindeqvist, u.å). För att kunna förstå vad dessa olika 

aktiviteter har för mening inom matematiken följer nedan en kort förklaring till varje 

aktivitet nedan. 

  

• Förklara – ”Hitta sätt att beskriva och förklara existensen av ett fenomen, 

antingen religiösa, vardagliga eller vetenskapliga.” (Bishop, 1988. s 183) 

• Lokalisera – ”Utforska ens egen rumsliga miljö och begreppsliggöra och 

symbolisera den miljön, med modeller, diagram, ritningar, ord och andra 

sätt.”  (Bishop, 1988. s 61) 

• Räkna – ”Användning av en systematisk metod för att jämföra och ordna 

åtskilda fenomen. Det kan innebära att rita/skära tecken, använda objekt 

eller, rep för att registrera eller speciella talord eller namn.”  (Bishop, 

1988. s 121) 

• Mäta – ”Kvantifiera kvaliteter eller bestämma storlek med mål att jämföra 

och ordna, genom att använda objekt eller tecken som mätningsinstrument 

med tillhörande enheter eller "måttord".”  (Bishop, 1988. s 103) 

• Designa – ”Skapa form eller mönster till ett objekt eller någon del av 

omgivande miljö. Det kan inkludera att skapa en mental bild av objektet 

eller symbolisera det på något vanligt sätt.”  (Bishop, 1988. s 83) 

• Leka – ”Utforma och medverka i lekar och spel med mer eller mindre 

formaliserade regler som alla deltagare måste följa.”  (Bishop, 1988. s 29) 

 

Då vi valt att ta fasta på Bishops matematiska aktiviteter i vår analys av resultatet är dessa 

viktiga för studien tillsammans med Vygotskijs sociokulturella teori och Deweys teori 

”learning by doing”. Att lära matematik i förskolan handlar om att barnen tillsammans 

med förskolläraren lär genom att göra.  
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Teorianknytning 

Nilholm (2016) menar att teorier inte är sanningar och att det är viktigt att det är just det 

som yttras och inte sanningar i texter. Något som ofta är förekommande är att man 

beskriver den egna valda teorin som trovärdig. Utifrån att lärandet i förskolan handlar om 

att lära genom att göra och att göra saker tillsammans, socialt lärande har vi valt att 

analysera våra resultat i vår studie utifrån Bishops matematiska aktiviteter vilka handlar 

om att göra. Genom att praktiskt arbeta med de olika aktiviteterna lär barnen genom att 

göra tillsammans med kamrater och förskollärare vilket gör att lärandet blir socialt. 

Bishops matematiska aktiviteter är att räkna, mäta, lokalisera, designa, förklara och leka. 

Detta gör att vi tillsammans med Bishops modell för de matematiska aktiviteterna valt att 

använda Lev Vygotskijs sociokulturella teori och John Deweys teori Learning by doing, 

vilket innebär lära genom att göra. 

 

Sociokulturell teori  

Den ryska psykologen, pedagogen och filosofen Lev Vygotskij (1896-1934) har haft 

betydelse för teorier inom pedagogiken grundat i utvecklings- och språkpsykologin 

(Smidt, 2010). Vygotskijs teorier blev först uppmärksammade i Europa under 1960-talet 

då hans texter översattes till engelska. Till en början fanns olika meningar om hur hans 

texter skulle tolkas. Texterna fick kort därefter ett genomslag inom pedagogisk forskning 

i Europa och resten av världen. Författarna som översatte hans verk och texter ansåg att 

Vygotskij var säker på att kunskapen om människan inkluderade sociala relationer och 

även de kulturella redskap och erfarenheter (Smidt, 2010). 

 

Elfström (2014) nämner att Vygotskij menar att lärandet förekommer i sociala och 

kulturella situationer och att vi konstant är under kunskapsförmedling och att det inte går 

att kringgå, det finns ingen möjlighet att inte lära sig. Genom att ha en sociokulturell syn 

på lärandet samt lärdom ses inte lärdom som någonting som förekommer endast i 

människan utan dessutom mellan människor. Genom att göra ett försök att tolka varandra 

och dess tillstånd kommer kunnandet att utvecklas genom interaktion. Detta betyder att 

genom att interagera med andra uppstår nytt kunnande (ibid.). 

 

Vygotskijs förklaring till The zone of proximad development (ZPD) är att inlärningen äger 

rum med avstånd i förhållande till barns tillgångar att genomföra ett uppdrag utifrån en 

vuxens handledning och barnets kunnande att genomföra uppdraget helt själv. Vygotskij 

förklarar att det är här själva inlärningen äger rum. I det här förloppet beskrivs förmågan 

till att barnet utvecklas och blir mer socialt anpassad i den centrala kulturen och som 

resultat ger kognitiva framsteg (Eun, 2017) 

 

Vygotskijs fyra grunder till den sociokulturella teorin var att varje barn utformar sitt eget 

kunnande, utvecklingen kan inte särskiljas från dess sociala sammanhang, 

kunskapsinhämtande sker innan utveckling och till sist att språket har en stor betydelse i 

deras mentala utveckling (Eun, 2017). 
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Ledande i det sociokulturella perspektivet är specifikt språkanvändningen under 

inlärningen då språket är den förbindelse som finns mellan individer och mellan barnet 

och deras miljö. Barnen blir involverade hur olika individer i deras miljö urskiljer och 

tydliggör det som inträffar genom dialoger och samspel. Man talar även om att i det 

sociokulturella perspektivet är språket en förmedling. Däri menas att språket förvandlas 

till ett hjälpmedel eller ett verktyg för tankeverksamhet. (Elfström, 2014). 

 

Malmer (1999) skriver att enligt Vygotskij är kommunikation mellan tanke och språk en 

levande utveckling och han påpekar att barn som har fördröjningar i språkutvecklingen 

förhindras att utvecklas i det rationella tänkandet och till följd av detta 

begreppsbildningen. Detta uppmärksammas vidare genom den stora betydelsen språk har 

för att stärka matematiska tankemönster.  

 

Learning by doing  

John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog. Han hade stort inflytande i 

skolfrågor då han anses vara lärofader för den progressiva pedagogiken. Filosofin handlar 

enligt Dewey om en rad grundläggande problem av social natur. Vad är kunskap? Vad är 

ont och vad är gott? Vad är rätt och fel? Filosofin kan även avgränsas till en 

grundläggande pedagogisk teori då utbildningen i grunden syftar till att skapa en 

intellektuell och emotionell beredskap att bemöta medmänniskor och omvärlden i tanke 

och handling med (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). Detta innebär att i 

undervisningen behöver förskolläraren ha kunskap om barnens intressen, vanor och 

kapacitet. Det är även viktigt att förskolläraren fångar upp de aktiviteter barnen är 

sysselsatta med och går vidare med dessa (Elfström, 2014; Wehner Godée, 2010). 

 

För att belysa möjligheter som ett växelspel mellan olika företeelser, ställer Dewey ofta 

olika begrepp i förhållande till varandra. Det kan till exempel vara Läroplanen och barnet, 

skolan och samhället, utbildning och erfarenhet eller organisation och demokrati 

(Hartman et al., 2004).  

 

Filosofisk experimentalism var Deweys linje som filosof. Det innebar att det kunde ske 

en reflektion runt nästan varje samhällsföreteelse genom att både formulera problemet 

samt undersöka och testa tänkbara lösningar och då gärna genom handling (Hartman et 

al., 2004). Wehner Godée (2010) lyfter fram att Dewey var säker på att drivkraften är 

barnets eget engagemang och intresset och lusten att behandla begrepp och saker finns 

hos barnet. 

 

Det är två kategorier som Dewey utgår från under sitt liv, dessa är individen och det 

sociala sammanhanget. Genom att samspela med omgivningen, lära sig att benämna 

omgivningen samt att lära sig förstå sociala regler och sammanhang utvecklas barnet. 

Dewey menar att utveckling är en arbetsuppgift för barnet där uttrycket ”learning by 

doing” reflekterar synen på barnet som aktiv mot sin omgivning (Hartman et al., 

2004). Elfström (2014) och Wehner Godée (2010) beskriver att Deweys idéer handlar om 

att lära genom att göra i klassrummet sett som ett laboratorium där barnen aktivt, 
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kommunicerar, konstruerar, skapar, experimenterar, utforskar och gestaltar i konstnärliga 

uttrycksformer. Elfström (2014) beskriver även att de erfarenheter barnen får i ett 

traditionellt klassrum är av fel sort och att de förlorar lusten. Det skapar olust och 

enformighet på grund av felaktig undervisning. Dewey menar även att det är i den sociala 

situationen som barnet befinner sig i som det konkreta lärandet kan ske, då det är den lilla 

gruppen som styr barnets lärande, inte läraren. Det är främst denna del av Deweys teori 

som vi knyter an till i vår studie. Den utbildning Dewey förespråkar är inte fri och kravlös 

utan barnet måste få möjlighet att experimentera och testa samt att förskollärarna är aktiva 

och fångar upp barnens intressen, aktiviteter och genom det stimulerar, breddar och 

fördjupar barnens utveckling. Dewey strävade efter att inrikta pedagogiken på praktiska 

arbetsuppgifter och problemlösningar då hans människosyn var att människan i första 

hand är en social varelse som ständigt utvecklas (Hartman et al., 2004).  

 

Vi kommer också att ta fasta på det Elfström (2014) lyfter även fram, att Dewey menar 

att bilder i undervisningen, har en stor relevans för att barnen ska få en ökad 

begreppsförståelse. Vidare poängterar hon att Dewey betonar att i undervisningen ska så 

långt det är möjligt flera ämnen integreras med varandra och att barnen ska få använda 

sina tidigare erfarenheter. Hon lyfter även fram att Dewey framhåller att utbildningen är 

livslång och inte något barnen går igenom för att klara sitt liv. Slutligen handlar att lära 

enligt Dewey om att skapa händelser som är roliga för stunden samt mynnar ut i 

önskvärda kunskaper och upplevelser för framtiden (ibid.).  

 

 

Tidigare forskning 

Hur tidigare forskning sökts fram samt artiklarnas syfte och resultat se bilaga 1. 

 

Att lära matematik i tidig ålder  

Att undervisa är enligt Björklund, Pramling Samuelsson och Reis (2019) att styra barnet 

i en bestämd riktning genom att forma fördelaktiga förutsättningar för barnet att urskilja 

nya specifika innebörder i sin omvärld. Tidigare forskning visar att tidig utveckling i 

matematik är viktig för barnens framtida prestationer i matematik (Palmér och Björklund, 

2017). Delacour (2016) menar att barngruppens storlek, hur förskolläraren bemöter deras 

handlingar samt vilka frågor förskolläraren ställer till barnen är avgörande för hur de 

uppfattar matematik. Barnen lär sig att se nya aspekter av sin omvärld genom att 

förskolläraren visar något som barnen inte tidigare uppfattat vilket bidrar till att barnen 

ser världen mer mångsidigt och nyanserat och utvecklar då fler tänkbara sätt att hantera 

matematiska fenomen (Björklund et al., 2019).  

 

Palmér och Björklund (2017) delar upp matematiken i förskolan i två kategorier. Den ena 

kategorin benämns grundläggande vilket innebär något som de flesta barnen 

behärskar.  Den andra kategorin benämns avancerat vilket inträffar när fenomen är nya 

för majoriteten av barn. Vidare betonar författarna att den spontana undervisningen ofta 

bygger på grundläggande kunskaper medan de planerade aktiviteternas innehåll är 
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avancerat och sådant som få barn behärskar. De framhåller vidare att de vardagliga 

situationerna är nära besläktade med spontana situationer.  

 

Förmedla information är inte att undervisa och främja lärandet, det handlar istället om att 

vara lyhörd för barnens uttryck och signaler och justera och anpassa förutsättningarna för 

lärande tills barnen förstår på ett nytt sätt det de tidigare inte behärskat (Björklund et al., 

2019). Palmer och Björklund (2017) framhäver vikten av att i matematikundervisningen 

med små barn framhäva mångfalden av förutsättningar samt att använda ett professionellt 

språk då det har betydelse för professionell utveckling. Även Delacour (2016) framhäver 

att förskollärarens roll är viktig, för att vägleda barnen till kunskap genom att 

kommunicera de matematiska begreppen till barnen. 

 

Björklund et al. (2019) menar att barnen lär matematik genom att förskolläraren skapar 

situationer där barnen kan använda sina tidigare kunskaper och bygga vidare på dessa 

genom uppgifter som är meningsfulla för barnen. Situationer där barnen får använda 

matematik på ett meningsfullt sätt. Även Wilhelmsson, Lindestav och Ottander (2012) 

framhäver vikten av att lärandet sker i rätt situation då det behövs för att barnen ska 

utveckla sin kunskap.  

 

Björklund et al. (2019) visar på att det i förskolan finns många innehållsrika situationer 

vilka utmanar barns matematiska resonemang genom att de bjuder in till diskussioner, 

men för att utveckla en djupare förståelse som medverkar till att barnen kan ta till sig nya 

problemställningar. Delacour (2016) menar att för att barnen ska få en förståelse för de 

matematiska begreppens innebörd ska dessa kommuniceras i ett sammanhang som är känt 

och förståeligt för barnen, då tar barnen en aktiv roll i problemsituationen. 

 

Utomhusmiljöns betydelse för barns lärande 

Nel, Joubert och Hartell (2017) menar att vistelse utomhus bidrar med många möjligheter 

till fri lek vilket är viktigt då den fria leken bidrar till barns lärande och utveckling. Även 

Largo-Wight, Merten, Guardino, Wludyka, Hall och Wight (2018) framhäver att 

utomhusvistelse är positivt då stressen minskar vid vistelse i naturen. Tidigare forskning 

visar att ökad tid för utomhusvistelse gör att uppmärksamheten ökar samt att 

hyperaktiviteten minskar. Wilhelmsson et al. (2012) pekar även på vikten av att lära 

utomhus då det enligt deras studie framkommit att lärande utomhus är avgörande 

betydelse för barn med inlärningssvårigheter.  

 

Under senare år har forskare uttryckt oro över att barn inte längre vistas så mycket 

utomhus i naturen, detta är oroande då tidigare forskning visar på tydliga fördelar, såsom 

bättre social kompetens och motivation för ett livslångt lärande, ökad kreativitet och 

fantasi samt ett ökat intresse för ett hälsosamt liv, genom att spendera mer tid utomhus 

(Miller, 2007). Nel et al. (2017) framhäver vikten av att naturen integreras i 

utomhusmiljön då barnen lär sig genom naturen.  
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Miller (2007) lyfter fram att barn vid vistelse i utomhusmiljö utvecklar en rad färdigheter, 

som att de observerar mer noggrant och uppmärksammar detaljer som färg, form, mönster 

och storlek. Barnen lär sig även att uppleva från olika perspektiv och se skillnader och 

likheter. Samtidigt som Largo-Wight et al. (2018) studie visar att beteendeproblemen hos 

barnen minskade vid utomhusvistelse genom att färre tillsägelser behövdes och det var 

färre barn som inte arbetade med uppgiften de skulle arbeta med. Även Ulset, Vitaro, 

Brendgren, Bekkhus och Borge (2017) i sin studie visar att utomhusvistelse är positivt 

för barns koncentration samt att den minskar hyperaktiviteten. 

 

I utomhusmiljö lär sig barnen att förstå lägesbegrepp som över, under, inuti, runt, utanför, 

samt genom. De lär sig även att uppskatta avstånd och uppleva volym och område (Miller, 

2007). Nel et al. (2017) betonar att barnen i utomhusmiljö ges möjlighet att utforska och 

upptäcka själva. Även Kiewra och Veselack (2016) tar upp utomhusmiljöns betydelse för 

barns lärande när den är mer tillåtande vilket får till följd att barnen får frihet att fundera 

över problem, tänka själva och fantisera ihop skapelser. Wilhelmsson et al. (2012) menar 

att avsikten med att förskollärare undervisar barnen utomhus är att de utomhus lär genom 

att göra medan Kiewra och Veselack (2016) trycker på att i utomhusmiljön finns frihet 

och utrymme för barnen att röra på sig medan de arbetar och att det finns ett överflöd av 

öppet naturligt material att använda.  

 

Att vistas i utomhusmiljö menar Miller (2007) är bra för barnens motoriska utveckling, 

både den fin- och grovmotoriska, de utvecklar även sin balans och att samarbeta, lösa 

konflikter, kommunicera, förhandla och dela kunskap med varandra. Även Nel et al. 

(2017) poängterar att utomhusmiljön är bra för barnens motoriska utveckling då det finns 

gott om plats att spontant och fritt kunna springa samt att den motoriska utvecklingen är 

betydelsefull då den stödjer barnen att kunna koncentrera sig längre då fokuserar på att 

lära sig. 

 

Att använda matematik utomhus 

Delacour (2016.) tar upp hur förskollärare introducerar matematiska problemsituationer 

utomhus för förskolebarn i åldern 4-5 år. Författaren menar att lärande uppmuntras vid 

tillfällen där förskollärare presenterar en situation för barnen där de kommer i kontakt 

med både utomhusmiljö och matematiska begrepp.  

 

Att använda matematik i utomhusmiljö kan handla om att barnen kommer i kontakt med 

en mängd skillnader och likheter som de genom att reflektera och dra slutsatser kring kan 

sortera utifrån deras initiativ, kriterier och vad som fångar deras intresse (Delacour, 2016). 

Utifrån det aktuella tema man arbetar med i förskolan kan barnen i grupp arbeta med 

matematik i utomhusmiljö genom att tillsammans på ett lekfullt sätt hjälpas åt att lösa 

olika problem. Vidare är det viktigt att förskolläraren låter barnen lösa problemet och inte 

kommer med information hur dom ska lösa det, till exempel hur dom ska sortera, då lär 

sig inte barnen något (ibid.). Gustafsson, Szczepanski, Nelson, och Gustafsson (2012) 

nämner i sin studie att skolmiljöer kan till viss del klarlägga en anledning varför vissa 

barn får problem och dåligt intryck gällande skolan. Av denna anledning framgår det att 
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det behövs skolmiljöer som gynnar barns psykiska hälsa och välmående. I studien de har 

gjort var deras mål att analysera om den psykiska hälsan berördes av 

utomhusundervisning. I studien kom det fram bevis på gemensamma skillnader i de 

psykiska hälsoeffekterna samt att de kom fram till utmärkande skillnader mellan könen, 

utomhus undervisningen kan ha olika effekter bland pojkar och flickor.  

 

Ett exempel på matematik i utomhusmiljö som Delacour (2016) visar att det man kan 

göra är att ha fyra föremål, sedan kan barnen få förklara vad dessa föremål har gemensamt 

eller vilket föremål som inte hör ihop med de andra. När barnen sedan är engagerade så 

presenterar förskolläraren olika matematiska begrepp som till exempel anger föremålens 

egenskaper som till exempel utseende, storlek, material eller form. Då alla barn inte 

känner till alla begrepp blir det ett socialt lärande där de lär av varandra.  

 

För att skapa ett gynnsamt lärandeklimat för barnen att lära matematik i utomhusmiljö 

behöver problemsituationerna vara realistiska samt ha många lösningar, barnen behöver 

uppmuntras att vara utredande, aktiva och hitta sin egen väg att utforska, detta uppnås 

genom att förskolläraren uppmuntrar och berömmer barnen (Delacour, 2016). Vidare 

framhävs att om det finns olika lösningar på problemet, kommunicera det först då barnen 

visar det, till exempel samma färg och samma storlek  

 

Tidigare forskning visar att tidig utveckling i matematik är viktig för framtida prestationer 

i matematik. Vidare visar forskning att förskolläraren roll är viktig då dennes bemötande, 

vilka frågor som ställs till barnen då det är avgörande för hur barnen uppfattar matematik. 

Förskolläraren behöver även framhäva mångfalden av matematik, använda ett 

professionellt språk och skapa situationer och uppgifter som är meningsfulla för barnen. 

Utomhusmiljön bidrar med många möjligheter samt minskar stress och hyperaktivitet 

samtidigt som barnens uppmärksamhet ökar utomhus och har en positiv inverkan på 

koncentrationen. Utomhusmiljön är tillåtande och barnen ges utrymme att utforska och 

upptäcka själva, förstå lägesbegrepp och får utrymme att röra sig. I utomhusmiljö 

utvecklar barnen även balans, motorik, att samarbeta, lösa konflikter, kommunicera, 

förhandla och dela kunskap med varandra. Vid användande av matematik i utomhusmiljö 

kommer barnen i kontakt med skillnader och likheter de kan reflektera över och dra 

slutsatser kring.   
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares inställning till användandet av 

matematik i utomhusmiljö i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Samt hur 

förskolläraren rent konkret uppmuntrar till användandet av matematik i utomhusmiljö. 

 

Frågeställningen som studien utgår ifrån är: 

 

• Hur arbetar förskollärare med matematik i utomhusmiljö?  

• Vilka möjligheter och hinder ser förskollärare för användandet av matematik 

i utomhusmiljö? 

• Hur upplever förskollärarna att barn använder matematik i leken utomhus utifrån 

den undervisning barnen har fått?  

 
Metod och genomförande 

I studien var vi intresserade av att undersöka förskollärares inställning till användandet 

av matematik i utomhusmiljö i den pedagogiska verksamheten i förskolan utifrån Bishops 

modell med de matematiska aktiviteterna. Vi har valt att göra en pilotstudie där vi bygger 

våra resultat på kvantitativa data med inslag av kvalitativa data genom öppna frågor. Som 

datainsamlingsmetod valde vi att använda oss av webbenkätundersökning. Vår avsikt 

med pilotstudien var att testa att analysera svaren utifrån Bishops modell med de 

matematiska aktiviteterna inför en kommande jämförande studie med en population som 

är representativ. 

 

Datainsamlingsmetod 

Då vi var ute efter att få fram bakgrundsfakta samt att få respondenterna att svara fritt 

valde vi att utföra en studie med resultat från både kvantitativa- och kvalitativa data. 

Bryman (2018) menar att under intervjuer kan respondenterna ledas in på olika spår än 

syftet avser med undersökningen. Då vi valt att utföra en studie med kvantitativa- och 

med inslag av kvalitativa data ansåg vi att en enkätundersökning skulle passa bäst och 

även att göra den webbaserad. Detta för att nå ut till en bredare målgrupp samt att en 

webbenkätundersökning är mer behändig att sammanställa (ibid.).  

 

 

Urval 

Vi har gjort ett urval utifrån en Facebook grupp vars population var på 37 000. Vårt urval 

kan liknas vid en pilotundersökning där vårt mål var 50 svar. Vi valde denna grupp då vi 

önskade oss en spridning av svaren över landet. Då gruppen omfattade olika 

personalkategorier och vi var ute efter förskollärarnas svar ställde vi en första fråga i 

enkäten om vilken befattning de hade i yrket.  
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Etik 

Inför utformandet av vår information som skulle skrivas in i enkäten reflekterade vi 

utifrån Brymans (2018) text om huvudsakliga etiska frågor och riktlinjer vid 

genomförande av en undersökning. Texten handlar om att ingen av deltagarna i studien 

ska kunna att bli drabbade eller ta skada på något vis, att inte göra intrång i deras privatliv, 

information-, samtycke- och konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Om en 

elektronisk kommunikation är privat eller offentlig är något som enligt vår mening kan 

diskuteras. Pace & Livingstone (2005) skriver att den sortens kommunikation kan 

tillämpas inom forskning men enbart om det som samlas in förvaras öppet och tillgänglig, 

för att nå den förvarade informationen ska det inte behövas något lösenord, underlaget får 

heller inte vara av känslig natur samt att inga riktlinjer eller bestämmelser som ses på 

webbplatsen inte tillåter nyttjandet av underlaget. Därför formulerade vi frågor som, hur 

förskollärare arbetar med matematik i utomhusmiljö samt att beskriva de möjligheter och 

hinder förskollärare ser med att använda matematiken i utomhusmiljö.  

 

I missivbrevet till vår webbenkät stod det tydligt vad vår undersökning handlar om och 

vad vi har för syfte med undersökningen (se bilaga 2). Vi valde även att inte använda oss 

av något samtycke från barnen då det var hur personalen arbetar i verksamheten. Både 

Vetenskapsrådet (2002) och Löfdahl (2014) skriver att det kan vara svårt att göra barn 

medvetna om de konsekvenser som kan inträffa vid en studie. Det stod även tydlig 

information om hur deras svar kommer att behandlas, som att vi kommer att sammanställa 

svaren och använda oss av vissa citat och att efter studiens slut kommer insamlat material 

att raderas. Vi framhävde även att allas svar kommer att hanteras konfidentiellt samt att 

arbetet kommer att avrapporteras som ett examensarbete och kommer att publiceras i 

högskolebiblioteket DIVA. Vi informerar även att vi följer GDPR (f.d. PUL) samt 

etikprövning avseende examensarbete.  

 

Genomförande 

Enkäten utformades i ett Google formulär som lades ut i en Facebookgruppen med en 

direktlänk till enkäten. Vi utformade tio frågor, fem var slutna och fem var öppna (se 

bilaga 3). Varför vi valde att både använda oss av både öppna och slutna frågor i enkäten 

var då vi ville få fram förskollärarnas egna synpunkter och upplevelser enligt Bryman 

(2018). En annan av fördelarna med öppna frågor är att de inte styr in respondenternas 

reaktioner åt något speciellt håll. Varför vi valde att även använda oss av slutna frågor 

var att de frågor som har fasta svarsalternativ då blir lättare att bearbeta och bedöma. 

Första tillfället vi lade ut enkäten fick vi 31 svar. Då vårt mål var 50 svar lade vi ut den 

igen i förhoppning att få fler svar. Vi hade även stängt alternativet för dubbelsvar i 

enkäten för att ingen skulle ha möjlighet att svara flera gånger. Vi fick ytterligare 12 svar 

och det gav oss sammanlagt 43 svar och 39 av dem var förskollärare som vi var ute efter 

enligt vår undersökning. De bortfall som vi fick blev 22 procent utifrån de mål av 

enkätsvar som vi hade satt upp. När enkäten stängdes sammanställde vi alla svaren i ett 

Word-dokument samt utformade cirkeldiagram utifrån de slutna frågorna i enkäten. 

Utifrån våra sammanställda svar och diagram diskuterade vi fram kategorier, valde 
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passande citat från respondenterna och kopplade ihop dem med våra tidigare teorier som 

står under rubriken teorianknytning.  

 

Analysmetod 

Vi har använt oss av kvantitativ dataanalys, undersökningens teoretiska förutsättningar 

samt tematisk sammanställning och analys. Den avsikt vi hade med pilotstudien var att 

utgöra ett underlag för en kommande jämförande studie med en population som är 

representativ. Vår avsikt var även att analysera svaren utifrån Bishops modell med de 

matematiska aktiviteterna. Den viktigaste delen vi tog hänsyn till under den kvantitativa 

dataanalysen var att vi inte avvaktade att ta beslut avseende sammanställningen innan alla 

svar från enkäten var insamlade då det påverkar den data som samlas in och hur vi ska gå 

tillväga (Bryman, 2018). Vi bestämde oss tidigt vilken typ av analys vi skulle använda 

oss av då den påverkar de tekniker vi kom att använda oss av under hela undersökningen. 

Vi kom att dela upp undersökningen i en univariat analys som går ut på att vi analyserade 

en variabel i taget och skapade diagram efter resultaten och fördelen med detta var att 

resultaten blev relativt enklare att tyda och begripa (Bryman, 2018). Vi analyserade även 

undersökningen genom de teoretiska förutsättningarna vi har skrivit om innan under 

rubriken teorianknytning (Learning by doing samt sociokulturell teori) och Bishops 

modell med de matematiska aktiviteterna. Vi återkopplade även till de teman vi har kunde 

utläsa av tidigare forskning. Vi började analysen med att läsa igenom alla svar för att få 

en överblick. Efter det bearbetade vi varje fråga var för sig och sammanställde svaren i 

ett word-dokument och utifrån respondenternas svar kunde vi utläsa olika kategorier. 

Utifrån de kategorier vi kunde utläsa skrev vi en sammanfattning av respondenternas svar 

och använde oss av talande citat under varje kategori. När alla kategorier och citat var 

klara började vi koppla dem till vår teori “Learning by doing” samt sociokulturell teori. 

Vi skapade även cirkeldiagram över tre frågor för att man snabbt skulle få en överblick 

över arbetslivserfarenheter samt utbildning inom barns lärande i matematik och barns 

lärande utomhus. 

 

Reliabilitet och validitet 

Då vi fick in vårt syfte samt frågeställning i vår enkät samt missivbrev ansåg vi att 

realiteten i denna undersökning framgick men att validiteten skulle kunna skilja sig vid 

en ny undersökning av samma enkät på grund av att målgruppen inte kan ses som 

representativ. Enkätsvaren kan även påverkas av vilken årstid det är när enkäten besvaras.  

De begrepp vi använde oss av var lära genom att göra, ”learning by doing” och att lära 

tillsammans och av varandra, det sociala lärandet vilket Bishops matematiska aktiviteter 

handlar om.  
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Resultat och Analys 

Analysarbetet utgår från de tre frågeställningarna vilka undersökningen bygger på. De tre 

frågeställningarna skapar tre kategorier, förskollärares arbete med matematik i 

utomhusmiljö, möjligheter och hinder förskollärare ser med att använda matematik i 

utomhusmiljö och förskollärares uppfattning om barns användande av matematik i leken 

utomhus utifrån den undervisning de fått. Vi fick en svarsfrekvens på 78 procent utifrån 

att vi hade ett mål på 50 enkätsvar och fick in svar från 39 förskollärare. 

 

• Kategorin “förskollärares arbete med matematik i utomhusmiljö” behandlar hur 

förskollärare konkret arbetar med matematik i utomhusmiljö utifrån Bishops 

matematiska aktiviteter 

• Kategorin “möjligheter och hinder förskollärare ser med att använda matematik i 

utomhusmiljö” behandla de möjligheter och hinder förskollärarna ser med att 

arbeta med matematik i utomhusmiljö. 

• Kategorin “förskollärares uppfattning om barns användande av matematik i leken 

utifrån den undervisning de fått” behandlar hur förskollärare upplever att barnen 

använder matematik i sin lek utifrån vad de fått för undervisning. 

 

 

Respondenterna har utifrån vad det svarat varierande lång erfarenhet av att arbeta i 

förskolan. Dock är det en majoritet som har mångårig erfarenhet. Undersökningen visar 

även att majoriteten fått utbildning om barns lärande i matematik samt om barns lärande 

utomhus. Dock är det något större del som fått utbildning om barns lärande i matematik.  
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Förskollärares arbete med matematik i utomhusmiljö 

Flera respondenter tar upp vikten av att ha en medveten begreppsbildning och använda 

matematiska begrepp i samtalen med barnen. Det handlar till exempel om att benämna de 

geometriska figurerna med cirkel, kvadrat och triangel istället för rund, fyrkant och 

trekant.  Vi har valt att kategorisera svaren utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter 

vilka är räkna, mäta, lokalisera, designa, förklara och att leka. Att använda matematik i 

förskolan handlar om att lära genom att göra vilket respondenternas svar visar på då de 

beskriver många olika situationer där barnen arbetar tillsammans med matematik 

praktiskt, lära genom att göra, med hjälp av Bishops matematiska aktiviteter. 

Respondenternas svar visar även på att lärandet är socialt då de nämner att barnen lär 

tillsammans och av varandra då de har kommit olika långt kunskapsmässigt. 

 

Bishops matematiska aktivitet Räkna 

Att räkna handlar om att fastställa hur många av ett fenomen. Respondenterna nämner 

flera olika sätt där de jobbar med att räkna. De flesta av respondenterna nämner att de 

räknar olika fenomen, ofta olika naturmaterial som till exempel kottar, pinnar och stenar. 

Respondent 26: ”Vi räknar föremål, olika material tillsammans med barnen”. Flera 

respondenter nämner även att de använder uppdragskort där barnen kan få i uppdrag att 

hämta till exempel två kottar eller tre stenar. Två av respondenterna nämner att de brukar 

räkna trappsteg när de är ute på promenad och en av respondenterna nämner även att de 

räknar frukter när de har fruktstund ute och att de räknar antal vantar och hur många barn 

som har vantar. En annan respondent nämner även att de räknar olika leksaker som till 

exempel spadar, bollar och cyklar. Flera av respondenterna nämner även att de använder 

sig av räknelekar, det kan till exempel vara “Hur mycket är klockan farbror lejon?” 

Avslutningsvis tar en av respondenterna upp att de jobbar med tiokompisar när de arbetar 

med matematik i utomhusmiljö.  
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Bishops matematiska aktivitet Mäta 

Mäta innebär att man svara på frågan hur mycket och det är då främst att jämföra och 

sortera efter olika kvantiteter. Även när det gäller att mäta använder flera av 

respondenterna uppdragskort, barnen kan till exempel få i uppdrag att hämta en pinne 

som är lika lång som armen. En respondent tar upp att barnen kan få i uppdrag att hitta 

något som är lika långt som dem själva och att de då får använda sin kropp att jämföra 

sin längd med föremålets. Flera respondenter nämner att de jobbar med att mäta men inte 

hur. En respondent nämner att de mäter avståndet mellan cyklarna. Några respondenter 

nämner även att barnen får sortera efter storlek. Respondent 29 nämner hur det jobbar 

med storlekar på flera olika sätt: “Vi jobbar mycket med att jämföra storlekar på olika 

sätt, långt/kort, längre/kortare, tunn/tjock, tunnare, tjockare, hög/låg, högre/lägre, jämföra 

former och färger. Vi har b.la en mätsticka målad på en stolpe. Kan ni hitta något som är 

runt, kan ni hitta en sten som är större än denna sandform.” En respondent nämner även 

att de tillverkat en hemmagjord våg som de använder när de jobbar med tyngd. Flera av 

respondenterna nämner att de jobbar med volym och att det kan ske i sandlådan med hjälp 

av en hink, hälla och ösa och då se hur mycket som ryms i en hink. Några respondenter 

nämner även att vatten används för att mäta volym. En respondent berättar att de mäter 

tid då de använder timer för en del populära aktiviteter för att alla barn ska få en chans att 

göra dom. 

 

Bishops matematiska aktivitet Lokalisera 

Att lokalisera innebär att vi beskriver vår rumsliga omvärld och hur vi förhåller oss till 

den, genom att svara på frågan var.  Flera respondenter nämner att de jobbar med lägesord 

och rumsuppfattning. Uppdragskort används av flera respondenter när det gäller att 

lokalisera, barnen kan då få i uppdrag att placera sig i framför, bredvid eller bakom till 

exempel en sten eller ett träd. Barnen kan även få i uppdrag att placera föremål i 

förhållande till varandra, till exempel lägg stenen på lövet eller lägg kotten under pinnen. 

Respondent 13 berättar: ”Vi gör hinderbana för att öva lägesord”.  

 

Bishops matematiska aktivitet Designa 

Designa handlar om att tillverka något och sedan beskriva det som tillverkats. Det betyder 

även att ge objektet form genom att samtala om form. Ord som beskriver form kan vara 

både matematiska ord som kvadrat, triangel och cirkel, samt ord som beskriver form som 

kantig och böjd.  Flera av respondenterna jobbar med att göra mönster med hjälp av 

naturmaterial och en respondent nämner att de brukat göra mönster i sanden och snön. 

Några av respondenterna använder sig av uppdragskort där barnen kan få i uppdrag att 

göra ett mönster som förskolläraren skapat eller som finns på kortet. Det kan till exempel 

vara att lägga naturmaterial i en viss ordning, ett mönster.  Många av respondenterna 

nämner att de jobbar med geometri, dels genom att skapa former med hjälp av 

naturmaterial dels genom att leta former, både på förskole gården och ute i naturen. 

Respondent 4: “Vi skapar former med olika naturmaterial och letar former i miljön runt 

oss” En respondent tar upp att de använder designa genom att jobba med bygg och 

konstruktion.  
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Bishops matematiska aktivitet Förklara 

Att förklara handlar om att svara på frågan varför Genom att förklara, motivera och 

resonera, kunna förstå och beskriva fenomen i sin omvärld. Flera av respondenterna 

framhäver att det viktiga när barnen sorterar är att de motiverar hur de kategoriserar 

materialet. Respondent 8: ”Det viktiga är inte hur barnen sorterar utan att de förklarar hur 

de tänkt när det kategoriserat materialet”. Några respondenter tar även upp att barnen får 

resonera och motivera när de jämför olika fenomen, Slutligen menar ett par respondenter 

att barnen får förklara hur de tänkt när det gjort ett visst mönster. 

 

Bishops matematiska aktivitet Leka 

Lek som en matematisk aktivitet är för att den karaktäriseras av att tänka hypotetiskt, det 

handlar även om att forma leken efter vissa regler, att kopiera händelser från verkligheten 

och att gissa vad som skulle kunna hända eller att utforska formler, tal, lägen, mått och 

resonemang. Dock är leken inte bara en matematisk aktivitet utan har även bland annat 

sociala dimensioner. En respondent tar upp att de leker regellekar som till exempel 

kurragömma. En annan respondent nämner bara att de leker olika regellekar och en 

nämner att de leker räknelekar. En respondent tar upp att de började introducera kiosklek 

med barnen där de bakade sandkakor och glass för att sedan betala med stenar och löv 

vilket barnen sedan hade börjat leka i den fria leken. Respondent 15: “Och sen vi började 

benämna deras utelek på samma sätt som vi gör inne och ha samlingar ute så utvecklas 

medvetenheten och lekarna hela tiden.”  

 

Resultatet visar att respondenterna är väl medvetna om hur de kan arbeta med 

matematiken i utomhusmiljö. Resultatet visar även att de är medvetna om vikten av att 

använda sig av rätt begrepp tidigt samt att de medvetet eller omedvetet använder Bishops 

sex matematiska aktiviteter. 

 

De möjligheter och hinder förskollärare ser med att använda matematik i 

utomhusmiljö 

Flera av respondenterna uttrycker att de ser möjligheterna med att arbeta med matematik 

i utomhusmiljö som obegränsade och att det finns få eller inga hinder att arbeta med 

matematik i utomhusmiljö. Flera nämner att allt man kan göra inne kan man göra ute. De 

kategorier vi valt att utgå från är material, miljö, personal, tid och klimat. Även här visar 

respondenternas svar tydligt att barnen lär genom att göra tillsammans och av varandra. 

 

Material 

Vid arbete med matematik i utomhusmiljö nämns det varierande material som naturen 

tillhandahåller som en stor tillgång bland respondenterna. De nämner att materialet är 

föränderligt med årstiderna, det är gratis, och det är bara vi själva och vår fantasi som 

begränsar oss med vad som går att använda samt till vad bara vi har ett syfte. Det 

naturmaterial som nämns är kottar, pinnar, stenar, träd, löv, sand, vatten och snö. 

Naturmaterialet nämns även som oändligt och det tar inte slut. Några respondenter 

nämner även att de använder sig av hinkar, spadar, och andra sandlådeleksaker samt att 
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även sandlådan nämns. En respondent skriver att de ibland tar med saker inifrån och 

jobbar med. Respondent 34: “Klätterställningen är jättebra när vi tränar på lägesord”.  

 

Miljö (yta)  

Flera av respondenterna nämner ytan som en möjlighet och tillgång vid arbete med 

matematik i utomhusmiljö. De fördelar som nämns är att det är stort och att varje barn får 

mer utrymme och att man inte begränsas av utrymmet och volymen på samma sätt som 

inomhus. En respondent nämner även att det finns så mycket mer matematik att utforska 

i utomhusmiljön. Respondent 18 menar: “Utomhusmiljön har rymden att röra sig, sprida 

ut sig. Möjlighet att tänka individuellt eller i samarbete med andra. Ytan är här inte så 

begränsad.” En respondent nämner även att naturen ständigt förändras med årstiderna 

som en tillgång och gör lärandet mer varierat. Utomhusmiljön nämns även som mer 

varierad än inomhusmiljön. Med utomhusmiljö menar respondenterna förskole gården, 

skogen, öppna gräsytor och lekparker. Några respondenter tar även upp att i 

utomhusmiljön blir ljudnivån bättre vilket är positivt. Av några respondenter nämns även 

frisk luft utomhus som positivt med utomhusmiljön vilket de framhåller gör barn och 

personal piggare och har positiva hälsoeffekter. En respondent framhåller att matematik 

finns överallt, det är bara att ta på sig matematikglasögonen samt ha ett syfte. Några av 

respondenterna menar att “allt man kan göra inne kan man göra ute” 

 

Personal  

Personalen ses av våra respondenter både som en möjlighet och ett hinder. Respondent 

37:” Liten personaltäthet tror jag är ett hinder, tror annars att förskollärare har bra 

kunskaper i detta överlag”. När respondenterna beskriver personalen som en möjlighet 

så nämner de att personalen är närvarande, fångar upp barnens intressen och spinner 

vidare på dem för att utveckla barnens matematiska lärande. De nämner även att 

personalen är en god förebild och utforskar tillsammans med barnen och utmanar dem i 

deras lärande i matematik. En respondent nämner även att det bara är vi själva som är 

begränsningen vid barns lärande av matematik i utomhusmiljö, vilket innebär att det bara 

är förskolläraren och dennes fantasi och engagemang som är begränsningen eller 

möjligheten för barnens lärande av matematik i utomhusmiljö. När personalen av 

respondenterna nämns som ett hinder för barns lärande i utomhusmiljö så pekar dom på 

egenskaper som oengagerad, att de saknar intresse deras inställning samt att en del saknar 

kunskap. Under personal nämns även att barngruppen är för stor i förhållande till hur 

många personal som finns.  

 

Tid  

Några av respondenterna nämner tid som ett hinder att jobba med matematik i 

utomhusmiljö, några preciserar det mer konkret och menar att de saknar tid att planera 

vad de ska göra samt att prata ihop sig med kollegor. Respondent 14: ”Tid, det känns 

alltid som vi är en kort och att vi inte hinner komma ut förrän vi ska gå in”. Någon 

framhäver även att tid saknas till att skapa material, som de ska använda när de arbetar 

med matematik i utomhusmiljö. En respondent nämner även att det ofta blir lite tid ute 
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eftersom det är många barn som ska kläs på och av och att det ofta är många barn per 

vuxen vid dessa situationer.  

Klimat 

Flera av respondenterna nämner vädret som ett hinder att jobba med matematik i 

utomhusmiljö. En aspekt är att det är kallt, vilket gör att de bara kan vara ute korta stunder. 

Respondent 25: ”När det är typ 20 minus blir barnen kalla på engång om händer och 

fötter, speciellt de minsta barnen som inte rör sig så mycket”. En annan respondent 

nämner att några barnen saknar rätt kläder för att gå ut, till exempel regnkläder, varma 

vinterkläder och att det ofta saknas vantar eller stövlar.  

 

Resultatet visar att många av respondenterna uttrycker att de ser möjligheterna med att 

arbeta med matematik i utomhusmiljö som begränsade och att det finns få eller inga 

hinder att arbeta med matematik i utomhusmiljö. Det visar även att allt man kan göra inne 

kan man göra ute. Slutligen visar resultatet att det finns tillgång till varierat material som 

finns i utomhusmiljön. De hinder som resultatet visar är kollegor, klimatet och tidsbrist. 

 

Förskollärares uppfattning om barns användning av matematik i leken 

utomhus utifrån den undervisning de fått 

Utifrån hur barnen använder matematiken i sin lek visas tydligt att barnen lär genom att 

göra genom att de fortsätter att använda den undervisning de fått i sin lek och 

vidareutvecklar den tillsammans med sina kamrater. De lär genom att göra tillsammans 

med sina kamrater samtidigt som de lär av varandra vilket respondent 17 speglar: ”Man 

ser även det sociala lärandet då man haft undervisning med några av barnen och när de 

sedan använder det i leken så blir andra barn från andra grupper intresserade och plockar 

upp kunskapen genom leken”. 

 

Bishop 

Flera av respondenterna menar att barnen i sin lek använder Bishops matematiska 

aktiviteter. De räknar olika fenomen, de betalar saker i sin lek genom att till exempel ge 

ett visst antal stenar som betalning. Att mäta gör det ofta genom att jämföra med sin egen 

kropp, ett exempel är att hämta en pinne som är lika lång som barnets arm. De utforska 

även volym genom lek i sandlådan, genom att fylla, tömma och mäta. Genom att utforska 

rumsuppfattning, använda prepositioner samt att bygga och leka i hinderbanor använder 

sig barnen av att lokalisera.  Designa använder barnen i sin lek genom att göra mönster, 

de använder även geometri i leken och skapar former. Respondenterna upplever att barnen 

förklarar genom att resonera och motivera i leken. Respondent 14: ”Genom att de 

utvecklar matematiska strategier utifrån nya problem de stöter på i lek och samspel. 

Kreativa hypoteser, problemformulering och praktiskt prövande.” Matematiska lekar 

som barnen använder är olika regellekar som de använt i undervisningen. De leker även 

affär och leker kurragömma. Några av respondenterna menar att när barnen använder den 

undervisning de fått i sin lek är det ett kvitto på att undervisningen fångat barnen och att 

ett lärande skett. Respondent 32: ”Det är ju ett kvitto med en gång”.   
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Språkanvändning 

Respondenterna menar att barnen i leken upprepar och testar mycket av det de fått till sig.  

Respondent 18: ”Begrepp används och sätts i andra sammanhang än under 

matematikundervisningen.” De menar även att de använder ord som form, antal och 

matematik samt att de använder matematiska begrepp som, hexagon, cirkel och triangel. 

En respondent nämner även att barnens ordförråd blir större i och med medvetet 

användande av matematiska begrepp i undervisningen.  

 

Resultatet visar att respondenterna upplever att de kan utläsa alla Bishops sex 

matematiska aktiviteter under barnens lek på olika sätt. Resultatet visar även att barnen 

använder matematiska termer och begrepp i sin lek vilket kan visa att de är medvetna om 

dessa.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Studien utgår från en webbenkätundersökning, där studiens syfte var att undersöka 

förskollärares inställning till användandet av matematik i utomhusmiljö i den 

pedagogiska verksamheten i förskolan enligt Bishops matematiska aktiviteter med 

anknytning till Vygotskijs sociokulturella teori samt Dewey teori ”learning by doing”. 

Studien ville även ta reda på vilka möjligheter och hinder förskollärarna upplevde med 

att använda matematik i utomhusmiljö. Studiens syfte var att undersöka förskollärares 

inställning till användandet av matematik i utomhusmiljö i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan enligt Bishops modell med de matematiska aktiviteterna. Samt 

hur förskolläraren rent konkret uppmuntrar till användandet av matematik i utomhusmiljö 

utifrån Bishops modell med de matematiska aktiviteterna vilket blev vår utgångspunkt. 

Vi valde att göra en pilotstudie där vi byggde våra resultat på kvantitativa data samt att 

använda oss av webbenkätundersökning som datainsamlingsmetod. Vi ansåg att en 

webbenkätundersökning skulle gå snabbt och enkelt att både utforma men även att 

administrera (Bryman, 2018). Då vi sitter i två olika städer i Sverige ville vi att vi båda 

enkelt skulle komma åt enkäten och svaren. Vi bedömde även den fördel med att det inte 

behövdes något samtycke från barnen när vi valde metod då vi var ute efter hur 

förskollärarna arbetar i förskolan. Det kan vara svårt att få barn medvetna beträffande 

de konsekvenser som kan ske vid en studie menar Vetenskapsrådet (2002) samt Löfdahl 

(2014).  Det vi uppmärksammade tidigt i undersökningen var att vi aldrig kan vara helt 

säkra på vem som svarar på enkäten, även om vi publicerar enkäten i ett forum som riktar 

sig till vår målgrupp. En annan nackdel är att vi inte med all säkerhet får den geografiska 

spridning vi var ute efter. Vi upptäckte även att vi inte får information som storlek på 

förskolan, om den är kommunal eller privat eller om förskolan har någon specifik profil 

som skulle kunna påverka respondenternas svar. Vi anser vi att vi skulle haft frågor om 

detta. Vi delade upp studien i en univariat analys som gjorde att vi analyserade en variabel 

i taget och utöver de skapade vi diagram och teman utifrån resultatet då det blev avsevärt 

enklare att tyda och begripa svaren (Bryman, 2018). I vissa svar skulle vi ha velat haft 
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möjligheten att ställa följdfrågor. På så vis skulle de svaren kunnat innehålla mer 

information då vissa av respondenternas svar bestod av ett ord eller var helt eller delvis 

oförståeliga. Vi anser bortsett från det att vi valde rätt metod utifrån den undersökning vi 

skulle göra samt att administrationen av svaren var relativt enkelt då vi fick svaren 

sammanställda och kunde även få enskilda svar. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att förskollärare använder Bishops matematiska aktiviteter på 

olika sätt i matematikundervisningen i utomhusmiljö. Med samma material eller aktivitet 

kan man arbeta med olika matematiska aktiviteter. Björklund et al. (2019) framhåller att 

genom att förskolläraren visar något nytt, som barnen inte uppfattat tidigare lär sig barnen 

att se nya aspekter av sin omvärld, vilket bidrar till att barnens syn på världen blir mer 

mångsidig och nyanserad samt att de utvecklar flera tänkbara sätt att hantera matematiska 

fenomen. Förskollärares arbete med matematik i utomhusmiljö 

 

Förskollärares arbete med matematik i utomhusmiljö 

Resultatet visar att förskollärarna använder sig av att räkna på flera olika sätt och att de 

räknar olika fenomen beroende på vad som finns tillgängligt samt vad barnen visar 

intresse för. Att framhäva mångfalden av förutsättningar i matematikundervisning menar 

Palmer och Björklund (2017) i sin studie har betydelse för barnens professionella 

utveckling. Resultatet visar att förskollärarna använder sig av att mäta genom att barnen 

får mäta och sortera olika fenomen utifrån olika kvantiteter. Barnen får använda sin kropp 

att mäta med eller sortera olika fenomen efter till exempel längd eller storlek. I sin studie 

lyfter Miller (2007) fram att vid vistelse i utomhusmiljö utvecklar barn en rad färdigheter, 

till exempel att observera mer noggrant och uppmärksamma detaljer som exempelvis 

storlek eller längd. Barnen lär sig i utomhusmiljö uppleva från olika perspektiv och se 

likheter och skillnader. Resultatet visar att lokalisera arbetar förskollärarna med genom 

att på olika sätt träna på lägesbegrepp samt rumsuppfattning genom olika lekar och 

uppdrag. Enligt Dewey handlar lärande om att skapa händelser som är roliga för stunden, 

dessa händelser mynnar sedan ut i upplevelser och kunskaper för framtiden (Elfström, 

2014). I sin studie visar Miller (2007) att barnen lär sig förstå lägesbegrepp, till exempel 

över, under, inuti och utanför samt att de lär sig uppskatta avstånd och uppleva område. 

Studien visar att förskollärare jobbar med att designa genom att göra mönster av 

naturmaterial och att göra mönster i till exempel sanden eller snön. Mönstren kan antingen 

vara naturmaterial som läggs i en bestämd ordning eller att barnen med hjälp av 

naturmaterial skapa geometriska former. Att jobba med geometriska former görs även 

genom att barnen får hitta dessa i naturen och närmiljön. Genom att barnen spenderar mer 

tid utomhus visar forskning på tydliga fördelar för motivationen för ett livslångt lärande, 

ökad kreativitet och fantasi. Barnen utvecklar även en rad färdigheter vid vistelse i 

utomhusmiljö, bland annat att de uppmärksammar detaljer som form och mönster (ibid.). 

Studien visar att förskollärarna jobbar med att förklara genom att barnen får resonera och 

motivera hur de tänkt när de kategoriserat och sorterat material. Barnen får även förklara 

när de har skapat ett mönster eller när de jämför olika fenomen. I sin studie visar Delacour 

(2016) att vi användandet av matematik i utomhusmiljö kommer barnen i kontakt med 
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olika fenomen som de genom att reflektera och dra slutsatser kring kan sortera utifrån 

sina initiativ, kriterier samt vad som fångar deras intresse. Resultatet visar att 

förskollärare jobbar med Bishops matematiska aktivitet leka genom att leka regellekar, 

räknelekar och att introducera sociala lekar (kiosklek) där de benämner leken med 

matematiska termer. Miller (2007) menar att vistelse i utomhusmiljö är bra både för 

barnens fin- och grovmotoriska utveckling, samt att de utvecklar sin balans och att 

samarbeta, lösa konflikter, kommunicera, förhandla och dela kunskap med varandra. 

Vygotskij menar enligt Elfström (2014) att lärandet förekommer i kulturella och sociala 

situationer samt att vi konstant är under kunskapsförmedling och att det inte finns några 

möjligheter att inte lära sig. 

 

Möjligheter och hinder förskollärare upplever med att använda matematik i 

utomhusmiljö 

Resultatet visar att förskollärarna ser få eller inga hinder att arbeta med matematik i 

utomhusmiljö och att det man kan göra inne kan man göra ute. Utomhusmiljöns betydelse 

för barns lärande tar Kiewra och Veselack (2016) upp då den är mer tillåtande. Detta får 

till följd att barnen får frihet att fundera över problem, tänka själva och fantisera ihop 

skapelser. Vidare menar Kiewra och Veselack att det i utomhusmiljön finns utrymme för 

barnen att röra på sig medan de arbetar. Resultatet visar att materialet som naturen 

tillhandahåller ses som en stor tillgång då gratis, föränderligt, öppet samt att det känns 

som oändligt. För att barnen ska utveckla sin kunskap behöver lärandet ske i rätt 

situationer menar Lidestav och Ottander (2012). Även Björklund et al. (2019) framhäver 

att situationerna där barnen lär matematik behöver vara meningsfulla. Barnen behöver 

även kunna använda sina tidigare kunskaper och bygga vidare på dessa genom uppgifter 

som de ser som meningsfulla. Kiewra och Veselack trycker på att det finns ett överflöd 

av öppet naturligt material i utomhusmiljön att använda. Resultatet visar även att 

förskollärarna ser den större ytan utomhus som en tillgång där varje barn får gott om 

utrymme. Det visar även att förskollärarna ser utomhusmiljön som mer varierad. Elfström 

poängterar att Dewey betonar att det så långt det är möjligt integrera flera ämnen med 

varandra och att låta barnen använda sina tidigare erfarenheter. Vidare framhåller 

Elfström (2014) språkanvändningen under inlärningen som ledande i det sociokulturella 

perspektivet, då språket är den förbindelse som finns mellan individer samt mellan barnet 

och deras miljö. Delacour (2016) menar att för att skapa ett gott lärandeklimat behöver 

problemsituationerna vara realistiska och ha många lösningar. Barnen behöver även 

uppmuntras att vara utredande och hitta en egen väg att utforska genom att förskolläraren 

uppmuntrar och berömmer barnen. Resultatet visar att förskollärarna ser personalen både 

som möjlighet och ett hinder i att jobba med matematik i utomhusmiljö. Personalen ses 

som en möjlighet när den är närvarande och fångar upp barnens intressen för att använda 

vid utvecklandet av barnens matematiska lärande. För att barnen ska få en ökad 

begreppsförståelse lyfter Elfström (2014) fram att Dewey menar att bilder i 

undervisningen har stor relevans. Även Delacour (2016) framhäver kommunikationen 

och menar att för att barnen ska få en förståelse för de matematiska begreppens innebörd 

behöver dessa kommuniceras i en situation eller ett sammanhang som är förståeligt för 
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barnen. Resultatet visar att förskollärarna ser brist på tid och ibland klimatet som ett 

hinder att arbeta med matematik i utomhusmiljö. 

 

Förskollärares uppfattning om barns användande av matematik i leken utifrån 

undervisningen de fått 

Studien visar att förskollärarna upplever att barnen använder matematik i sin lek utifrån 

den undervisning de fått och vidareutvecklar sin lek och kunskap tillsammans med sina 

kamrater. Studien visar även att förskollärarna upplever att barn som inte deltagit i 

undervisningen tar del av kunskapen genom leken med de barnen som fått undervisning 

om något fenomen. Utomhuslek bidrar med många möjligheter till fri lek menar Nel 

Joubert och Hartell (2017) vilket är viktigt då den fria leken bidrar till barns lärande och 

utveckling. Vidare betonar de att barnen ges möjlighet att utforska och upptäcka själva.  

 

Studien visar att förskollärarna upplever att barnen i sin fria lek använder Bishops sex 

matematiska aktiviteter utifrån den undervisning de fått. Förskollärarna upplever att de 

räknar olika fenomen, mäter med hjälp av sin egen kropp eller genom att jämföra olika 

fenomen. Vidare upplever förskollärarna att barnen lokaliserar genom att utforska 

rumsuppfattning och använda prepositioner och att designa genom att göra mönster och 

geometriska former. Att förklara upplever förskollärarna att barnen använder genom att 

resonera och motivera i leken. Slutligen upplever förskollärarna att barnen i sin lek 

använder att leka genom att leka de matematiska regellekar som de lekt i undervisningen 

och kurragömma. Studien visar även att förskollärarna menar att de får ett kvitto på att 

ett lärande skett då barnen använder den undervisning de fått i sin lek. Palmér och 

Björklund (2017) delar i sin studie upp matematiken i förskolan i två kategorier. Den 

grundläggande kategorin, vilken de flesta barn behärskar och syftar enligt författarna på 

den spontana undervisningen som kan ske i leken samt i vardagliga situationer. Nel et al. 

(2017) poängterar i sin studie att utomhusmiljön är bra för barnens motoriska utveckling 

eftersom det finns gott om plats att spontant och fritt kunna springa. De framhåller även 

att den motoriska utvecklingen är betydelsefull då den stödjer barnen att kunna 

koncentrera sig längre då de fokuserar på att lära. 

 

Resultatet kan tolkas som att förskollärare arbetar på många olika sätt med matematik i 

utomhusmiljö. De ser även övervägande positivt på att arbeta med matematik i 

utomhusmiljö och upplever att barnen använder det de lärt sig i sin lek.  

 

Då studien är en pilotstudie är inte resultatet representativt men kan vara en antydan på 

hur förskollärare kan uppleva att arbeta med matematik i utomhusmiljö, vilka möjligheter 

och hinder de ser samt hur barnen använder det de lärt sig i sin lek. Framtida forskning 

kan vara att göra en studie med en representativ undersökningsgrupp och då även använda 

sig av intervjuer då svaren blir tydligare eftersom följdfrågor kan ställas för att förtydliga 

vad respondenten menar.   

  



 

23 

 

Referenser 

Bishop, A.J. (1988). Mathematics education in its cultural context. Educational studies 

in Mathematics, 19, 179-191. http://www.jstor.org/stable/3482573  

 

Björklund, C., Pramling Samuelsson, I.,  & Reis, M. (2019). Om nödvändigheten av 

undervisning i förskolan – Exemplet matematik. Barn, (3–4). 

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2895 

 

Björklund, C. & Palmér, H. (2018). Matematikundervisning i förskolan: att se världen i 

ljuset av matematik. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber 

 

Delacour, L. (2016). Mathematics and didactic contract in Swedish preschools. 

European Early Childhood Education Research Journal, 24(2), 215–228. 

https://doi.org/10.1080/1350293X.2016.1143257 

 

Elfström, I. (2014). Barn och naturvetenskap: upptäcka, utforska, lära i förskola och 

skola. (2. [rev.] uppl.) Stockholm: Liber 

 

Eun, B. (2017). The zone of proximal development as an overarching concept: A 

framework for synthesizing Vygotsky’s theories. Educational Philosophy and Theory, 1–

13. https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1421941 

 

Faskunger, J., Szczepanski, A. & Åkerblom, P. (2018). Klassrum med himlen som tak 

en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. 

Linköping: Linköping University Electronic Press. Från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1218908/FULLTEXT05.pdf 

 

Gustafsson, P.E., Szczepanski, A., Nelson, N. & Gustafsson, P.A. (2012). Effects of an 

outdoor education intervention on the mental health of schoolchildren [Elektronisk 

resurs]. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. (12:1, 63-79). Hämtad 

från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-70047 

 

Hagen, T. L. (2015) Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek 

og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. Tidskrift för nordisk 

barnehageforskning Nordic early childhood education resarch journal. 10(5), 1-16. doi: 

10.7577/nbf.1430  

 

Hartman, S., Lundgren, U P. & Hartman, R M. (Red.) (2004). John Dewey, Individ, 

skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och kultur 

 

Helenius, O. (2016). Matematikdidaktik i förskolan: att utveckla lekfulla, matematiska 

barn. (1. uppl.) Malmö: Gleerups. 

http://www.jstor.org/stable/3482573
https://doi.org/10.1080/1350293X.2016.1143257
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1218908/FULLTEXT05.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1218908/FULLTEXT05.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-70047


 

24 

 

Johansson, A., Kollberg, S. & Bergström, K. (2009). Grönområden för fler: en 

vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa. Östersund: 

Statens folkhälsoinstitut 

Kiewra, C., & Veselack, E. (2016). Playing with Nature: Supporting Preschoolers’ 

Creativity in Natural Outdoor Classrooms. The International Journal of Early 

Childhood Environmental Education, 4(1), 70-95. Från: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1120194.pdf 

 

Largo-Wight, E., Merten, J. W., Guardino, C., Wludyka, P. S., Hall, K. W., & Wight, J. 

T.. (2018). Nature contact at school: The impact of an outdoor classroom on children’s 

well-being. International Journal of Environmental Health Research, 28(6), 653–666. 

https://doi.org/10.1080/09603123.2018.1502415 

 

Lindekvist, A-L. (u.å) Bishops sex matematiska aktiviteter. Hämtad 2019-10-22, från 

https://forskoleforum.se/sites/forskoleforum.se/files/Bishop.pdf 

 

Löfdahl, A. (2014). God forskningssed - regelverk och etiska förhållningssätt. I  

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, M. (Red.), Förskollärarens metod och  

vetenskapsteori (s. 32-43). Stockholm: Liber 

 

Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla: nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

 

Matematik. (u.å). I nationalencyklopedin hämtad 2019-11-11, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk 

 

Miller, D. L. (2007). The Seeds of Learning: Young Children Develop Important Skills 

through Their Gardening Activities at a Midwestern Early Education Program. Applied 

Environmental Education and Communication, 6(1), 49–66. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=E

J884681&lang=sv&site=eds-live 

 

Nel, A., Joubert, I., & Hartell, C. (2017). Teachers’ Perceptions on the Design and Use 

of an Outdoor Learning Environment for Sensory and Motor Stimulation. South African 

Journal of Childhood Education, 7(1). Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ

1186961&lang=sv&site=eds-live 

 

Nilholm, C. (2016). Teori i examensarbetet: en vägledning för lärarstudenter. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1120194.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1120194.pdf
https://doi.org/10.1080/09603123.2018.1502415
https://forskoleforum.se/sites/forskoleforum.se/files/Bishop.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ884681&lang=sv&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ884681&lang=sv&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ1186961&lang=sv&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ1186961&lang=sv&site=eds-live


 

25 

 

Pace, L.A & Livingstone, M.M. (2005): Protecting human subjects in internet research. 

International Journal of Business Ethics and Organization Studies, 10: 35-L 41, 

http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol10_no1_pages_35-41.pd 

 

Palmér, H., & Björklund, C. (2017). Collective but Diverse: Preschool Teachers 

Networking to Develop Toddler Mathematics. Mathematics Teacher Education and 

Development, 19(3), 3–16. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ

1163823&lang=sv&site=eds-live 

 

Pedagogik. (u.å). I nationalencyklopedin hämtad 2019-11-11, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk 

 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sverige. Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. [Stockholm]: Skolverket. 

 

Ulset, V., Vitaro, F., Brendgen, M., Bekkhus, M., & Borge, A. I. H. (2017). Time spent 

outdoors during preschool: Links with children’s cognitive and behavioral development. 

Journal of Environmental Psychology, 52, 69–80. 

https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.05.007 

 

Utomhuspedagogik. (u.å). I nationalencyklopedin hämtad 2019-11-11, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk 

 

Wehner Godée, C. (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av 

olika medier. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wilhelmsson, B., Lidestav, G., & Ottander C. (2012). Teachers’ intentions with outdoor 

teaching in school forests: Skills and knowledge teachers want students to develop. 

Nordina: Nordic Studies in Science Education, (1), 26. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edsdoj&AN=

edsdoj.01172d3ab7b64007bbd146afc8fa9036&lang=sv&site=eds-live 

 

 

 

 

  

http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol10_no1_pages_35-41.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ1163823&lang=sv&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ1163823&lang=sv&site=eds-live
https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.05.007
http://www.ne.se/uppslagsverk
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf?fbclid=IwAR1Hlw_qTUozGPQa9H2MH_5d6KbcWmcGeqRJuVhuT-cwEqJXAgm7fWSN18A
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edsdoj&AN=edsdoj.01172d3ab7b64007bbd146afc8fa9036&lang=sv&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=edsdoj&AN=edsdoj.01172d3ab7b64007bbd146afc8fa9036&lang=sv&site=eds-live


 

26 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Artikelsök 

Artiklar har sökts fram i databasen Discovery via biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Artiklarna har sökts fram med sökorden preschool and mathematics education and 

outdoor* avgränsningar är Fulltextformat och Peer Reviewed. Denna sökning gav 7 

träffar och artiklar valdes ut efter att vi läst abstrakt.  

Artiklar har även sökts på biblioteket på Högskolan i Gävle med sökorden förskola och 

utomhuspedagogik med avgränsningen peer reviewed och Full Text  

Slutligen söktes artiklar på ERIC EBSCO HOST via HIG sökord var outdoor education, 

learning och preschool med avgränsningen peer reviewed och Full Text.  

Artiklar har även sökts fram via referenser i boken Björklund och Palmér (2008) även 

dessa är Peer Reviewed och hittade via databasen Discovery.  

 

Nel, Joubert & Hartell (2017) 

En kvalitativ studie som ger rekommendationer till lärare för att hjälpa att forma och 

använda utomhusmiljön för att med sensorisk och motorisk stimulans berika den 

perceptuella utvecklingen. Tre förskolor valdes ut för insamlingen av data och man 

använde insamlingsmetoder som foton, videoklipp, intervjuer och observationer. Vid 

analys av innehållet framkom fyra teman, motsägelsefulla perspektiv på 

utomhuslärmiljön, utomhuslek är värdefull, hur man skapar en bra utomhuslärmiljö och 

ökad brist på sensorisk och motorisk utveckling 

 

Björklund, Pramling Samuelsson & Ries (2019)  

Artikeln diskuterar lärande – undervisning – läroplanmål i svensk förskola. Syftet är att 

på vetenskaplig grund utifrån utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt 

perspektiv problematisera undervisning och måluppfyllelse avseende matematiklärande 

i förskolan.  

 

Delacour (2016) 

Syftet med artikeln är att analysera och studera hur en förskollärare utför en realistisk 

problemsituation utomhus för barn i en svensk förskola. Med realistisk problemsituation 

menas en situation som förskolläraren invigt barnen i där de i utomhusmiljö kommer i 

kontakt med matematiska begrepp för att uppmuntra till lärande.  

 

Kiewra & Veselack, (2016) 

En kvalitativ forskningsstudie som undersökte hur utomhusmiljöer stödjer 

förskolebarns, i åldern tre till fem år, kreativitet och fantasi. I studien visar fyra faktorer 

i utomhusklassrum som förbättrar barns kreativitet och fantasi: förutsägbara utrymmen, 

riklig och konsekvent tid, öppna material och omtänksamma, iakttagande vuxna som 

stöder kreativ lek och lärande.  
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Largo- Wight et al. (2018) 

Menar att barns kontakt med naturen underlättar en sund utveckling. Studien är utformad 

för att testa en naturintervention på en grundskola under sex veckor. Två lärare 

undervisade, en i utomhusmiljö och en inomhus (kontrollgrupp). Studien kom fram till 

att utomhusmiljö är en lovande metod för att öka barnens kontakt med naturen och främja 

deras välbefinnande.  

 

Miller (2007) 

I denna fallstudie används förskollärare som medforskare för att samla in och analysera 

data om förskolebarns lärande i utomhusmiljö. Studien kommer fram till att 

förskolebarn som deltar i utomhusaktiviteter kommunicerar sina kunskaper om världen 

till andra, förmedlar och lär sig bearbeta och hantera känslor samt utvecklar och viktiga 

färdigheter som initiativförmåga, självförtroende, läsa, matematik och naturkunskap 

som hjälper barnen att bli framgångsrika i skolan.  

 

Palmer & Björklund (2017) 

Artikeln fokuserar på professionell utveckling bland förskollärare i ett svenskt nationellt 

nätverk gällande matematikundervisning i förskolan. Den bygger på en inventering av 

hur matematikundervisning i förskolan utfördes genom autentiska matematiska 

aktiviteter i förskolan. Genom inventeringen gjordes mångfalden om förskollärares 

uppfattning om matematikundervisning i förskolan synlig. Den bidrog även till kunskaper 

om vikten av ett professionellt språk.  

 

Ulset et al. (2017) 

Studien undersöker långsiktiga relationer mellan mängden tid barn i förskolan spenderar 

utomhus och deras kognitiva och beteendemässiga utveckling under tiden i förskolan 

samt första klass. Studien bygger på en multi-informantdesign med hjälp av kognitiva 

tester och betyg från föräldrar och lärare till 562 norska förskolebarn. Resultatet 

indikerar att utomhustiden i förskolan kan stödja barns utveckling av 

uppmärksamhetsfärdigheter och skydda mot uppmärksamhet – hyperaktivitetssymptom.  

 

Wilhelmsson, Lidestav & Ottander (2012) 

Studien är intresserad av att utforska fyra lärare i klass 4-6 avsikter och mål med 

regelbunden undervisning utomhus då det bland svenska lärare finns ett intresse att 

bedriva undervisning utomhus. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, 

beskrivningar av framgångsrika aktiviteter och reflektioner över metaforer. Studien 

visar att undervisningen utomhus bygger på den verkliga världen och materialet är 

konkret.  
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Helene Andersson och Moa Lindström och studerar förskollärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2019 skriver vi vårt examensarbete i pedagogik. 

Vårt syfte är att undersöka förskollärares inställning till hur matematik används i 

utomhusmiljö under den pedagogiska verksamheten i förskolan.  

 

Vi har valt att använda oss av en webbenkät som tar cirka 10 minuter att svara på och 

svaren behandlas konfidentiellt och undersökningen kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete. Vi kommer att sammanställa enkäten som en helhet men vissa citat 

kommer att användas i arbetet. Svaren kommer endast användas i denna studie och 

kommer att raderas efter studiens slut. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas i 

högskolebibliotekets databas DIVA. Genom att svara på enkäten ger ni oss tillstånd att 

använda oss av svaren i enkäten och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att svara på frågor eller avbryta 

sitt deltagande utan särskild motivering. Jag/vi följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd. 

PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. EU:s dataskyddsförordning ger dig rätt 

att ta del av de uppgifter som samlas in och kan få göra anspråk och få möjliga fel ändrade.  

 

Vid frågor och funderingar tveka inte att ta kontakt med oss eller vår handledare. 

  

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Helene Andersson, hhelene.andersson@gmail.com 

 

Moa Lindström, moa.lindstrom82@gmail.com 

 

Handledare Högskolan i Gävle 

Ingegerd Gunvik-Grönbladh 

Ingegerd.Gunvik.Gronbladh@hig.se 
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Bilaga 3 Webbenkät 

 

Vad har du för arbetsroll i förskolan? 

• Förskollärare 

• Barnskötare  

• Rektor 

• Övrigt 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

• Mindre än 1 år 

• 1-5 år 

• 6-10 år 

• 11-20 år  

• Mer än 21 år 

 

Vilka åldersgrupper arbetar du med? 

 

 

Har du fått någon utbildning om barns lärande i matematik? 

• Ja 

• Nej 

 

Har du fått någon utbildning om barns lärande utomhus? 

• Ja  

• Nej 

 

Hur arbetar du med matematik i utomhusmiljö? 

 

 

Beskriv de möjligheter du ser av att använda dig av matematik utomhus? 

 

 

Beskriv de hinder du ser av att använda dig av matematik utomhus? 

 

 

Beskriv hur du upplever att barnen använder sig av matematiken i leken utomhus utifrån 

den undervisning de har fått? 

 

 

Kan du urskilja några mönster i barnens lek utifrån den undervisning de fått? 
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