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Sammanfattning 

I denna studie har vi intervjuat och observerat sex förskollärare om och i den egna verksamheten. 

Tre av förskollärarna arbetar på en stationär förskola och tre arbetar på en mobil förskola med 

utomhuspedagogik som inriktning. Deras tankar och uppfattningar kommer att jämföras och 

belysas i diskussionen. Eftersom studien har en fenomenografisk ansats har avsikten varit att 

belysa förskollärares uppfattning om fenomenet matematiklärande i utemiljön.  

Studien visar på att samtliga förskollärare utnyttjar utemiljön för matematiklärande med 

barnen, men hur ofta det sker varierar stort mellan de olika förskoleformerna. Förskollärarna i 

studien upplever det positivt att den nyreviderade läroplanen, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) har 

förtydligats i sina matematikmål, detta visar på förskolans viktiga roll för att utveckla barns 

matematiska förmåga. Tydligt framgår även att ramfaktorer, skolkod samt förskollärarens 

personliga inställning till ämnet påverkar hur arbetet i verksamheten planeras och genomförs.  
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Inledning 

Det är en kall och klar höstförmiddag i skogen. Solen skiner från en klarblå himmel och trädens 

lövverk skiftar i höstens alla färger. En barngrupp står samlade runt en lärare som med 

intresseväckande röst samtalar med barnen om vad som skall ske ute i skogen. Dagens uppdrag 

består av att tillsammans samla ihop 200 grankottar, som är dagsransonen mat för en ekorre. 

Barngruppen resonerar om hur de skall lösa uppdraget och tillsammans med lagom stöttning från 

läraren kommer de fram till att om varje barn plockar tio kottar var, så får de tillsammans ihop 

200 kottar. Alla barn är ivriga att börja, men några barn är osäkra på hur många tio är. Läraren 

visar då på handens tio fingrar.  

Denna observation lyfter utemiljöns möjligheter för ett matematiklärande hos barn.  

Vårt intresse för att använda utemiljön för att främja barns lärande har fördjupats efter en 

sommarkurs vid Uppsala Universitet ”Lära in ute”, där bland annat matematik fick upplevas med 

kropp och sinnen. Bucht m.fl (2009, s.7) belyser utemiljöns förutsättningar för barns lärande 

genom att lärandet ute blir konkret och meningsfullt när hela kroppen får erfara, då tillvaratas 

barns olika sätt att lära på ett naturligt sätt. 

I den här studien ämnar vi undersöka förskollärare från två olika förskoleformer genom 

intervju och observation. Vi vill ta reda på hur de uppfattar och arbetar med matematiklärande i 

den egna verksamheten samt hur utemiljön används för ämnet. Vidare vill vi se om likheter och 

skillnader framträder förskoleformerna emellan, i diskussionen kommer detta att belysas. 

Anledningen till att vi vill ta reda på detta är för att förskolans nyreviderade läroplan, Lpfö 

98/10 (Skolverket, 2010) har fått förtydligade mål i matematik och även förskollärarens ansvar 

har ökat och fått tydligare riktlinjer. Vi hoppas med den här studien kunna synliggöra utemiljöns 

potential för att främja barns matematiklärande i förskolan. 

Vidare vill vi författare främst tacka varandra för tillkomsten av detta arbete, för alla givande 

samtal och ett mycket gott samarbete under processens gång. Vi vill även tacka de deltagande 

förskollärare som villigt ställt upp för vår studie. Slutligen ett stort tack till de studiekamrater som 

vi fått möjlighet att utbyta och dela tankar med samt för alla goda skratt.  

Bakgrund 

Historiskt sett är matematik ett av människans främsta bidrag till att samhällen och kulturer har 

utvecklats. Redan för 5000 år sedan började matematiska system och begrepp att växa fram och 

framväxten av dessa system och begrepp har haft och har fortfarande stark inverkan på hur 

människan i vardagen samspelar och kommunicerar med varandra (Stewart, 2001, förord; 

Björklund, 2007, s.2 f).  
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I det dagliga livet är matematik ständigt närvarande, såväl för vuxna som för barn. Matematik 

ses både som ett fenomen och ämnesområde och är därför betydande för barns fostran och 

socialisation. Detta är ingen ny tanke utan det är barnens livsmiljö som skapar ramar för den 

kunskap som är av vikt i den kultur och tid som barnet växer upp i (Björklund, 2007, s.3). 

Förskolan har idag ett betydande ansvar då det gäller att fostra och socialisera barn in i samhället, 

2003 var 78 procent av Sveriges barn i åldern 1-5 år inskrivna på förskola (Björklid, 2005, s.38). I 

förskolans uppdrag ingår det att förmedla ett kulturarv, men även att utveckla barns eget 

kulturskapande samt främja barns olika förmågor (Lpfö 98/10, Skolverket, 2010, s.6).  

Under början av 1800-talet fanns en verksam pedagog vid namn Friedrich Fröbel, som varit 

betydelsefull för förskolans pedagogik. Han var starkt influerad av Jean Jacques Rousseau (1712-

1784) och intresserade sig för natur, naturvetenskap samt matematik (Björklund, 2007, s.5). 

Fröbel tog fram lekgåvor som utgjordes av geometriskt formade klossar, dessa gåvor bestod även 

av annat konkretiserande material som hjälper barn att förstå sin omvärld. Dessa gåvor lever kvar 

än idag (Fröbel, 1995/orig. 1826, s.20 f). Under 1800-talets senare hälft fram till 1970-talets mitt 

arrangerades det både av lärare och i fri lek aktiviteter vars syfte var att främja matematiklärande 

hos barn med inspiration av Fröbel. I takt med förskolans utökning fick Fröbels tankar om barn 

och deras matematiklärande ge vika för nyare teorier (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006, 

s.49). Fröbel ansåg att barnets olika sinnen skulle stimuleras och att barnets utveckling skulle ses 

som en helhet (Fröbel, 1995/orig. 1826, s.141).  

Att uppleva med sina sinnen och praktiskt erfara verkligheten var redan något som Aristoteles 

(384-322 f.kr.) förespråkade. Härifrån hämtade utomhuspedagogiken sina rötter och 

idétraditioner (Szczepanski, 2007, s.16). Vidare lyfter Szczepanski (2007, s.17)fram några 

betydelsefulla pedagoger, däribland John Dewey (1859-1952) och Ellen Key (1849-1926) som 

båda förespråkade sinnesupplevelser, fantasiskapande samt handens kunskap. Ellen Key såg 

uterummet som en viktig pedagogisk lärandemiljö. Skolan idag skulle kunna dra nytta av de 

tankar som formulerats av Dewey och Key och han betonar även att det ofta saknas autentiska 

lärsituationer, där barn får möta fenomen och ta till sig kunskap med både kropp och sinnen 

(Szczepanski, 2007, s.17).  

I dagens samhälle värderas fortfarande matematik högt och ses som ett akademiskt ämne 

(Björklund, 2007, s.4). Trots det så visar det sig att svenska skolbarn ligger under genomsnittet i 

analysen av matematikdelen i TIMSS, 2007 (Trends in international mathematics and science 

study) framhåller Lundberg & Sterner (2009, s.70). Bentley (2009, s.4) lyfter fram att resultaten i 

årskurs 8 visar på att kunskapstrenden går nedåt, de försämringar som skedde mellan 1995 och 

2003 fortsätter. Årskurs 4 deltog i TIMSS för första gången år 2007, deras resultat visade på att 

de låg under genomsnitt i aritmetik, taluppfattning och geometri. Lundberg och Sterner (2009, 

s.15) betonar förskolans viktiga roll då det gäller att tidigt grundlägga kunskaper i matematik hos 

barnet. Det finns ett starkt samband mellan förskolebarns matematiska kunnande och med senare 

färdigheter i skolan skriver författarna.  
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Enligt den nyreviderade läroplanen, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) har målen som riktar sig 

mot matematik förtydligats och utökats.  

Förskolans styrdokument och didaktiska val 

Förskolans läroplan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) belyser att vuxna skall ge stöd och stimulans, 

på så sätt får barnen hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga. En variationsrik miljö i 

verksamheten, såväl inne som ute, främjar barns olika sätt att lära och varje enskilt barns 

förutsättningar tillvaratas. Lärandet skall ske genom interaktion och kommunikation, både mellan 

barn och vuxna som barn emellan.  

I den reviderade läroplanen, Lpfö 98/10 (2010) har målen för matematik förtydligats. 

Promemorian Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter fram att anledningen till förtydligandena kommit till 

stånd är för att förskolan inte fullt ut tagit tillvara barns naturliga lust till att lära. Förskolan bör 

istället i större omfattning stimulera barns lärande inom språk och matematik, utifrån varje barns 

erfarenhet, förutsättningar och behov. Förskola i utveckling (Utbildningsdepartementet, s.10) visar 

även på att dagens samhälle ställer högre krav på matematisk förståelse och färdighet för att klara 

sig i vardagen. 

Den föregående läroplanen Lpfö 98/06 hade dessa två mål, 
 

 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 

matematik i meningsfulla sammanhang,  

 utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form 

samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (Skolverket, 2006, s.9) 

I den reviderade Lpfö 98/10 belyses fyra mål mot matematik, 
 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt 

för mätning, tid och förändring,  

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

olika lösningar av egna och andas problemställningar,  

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

och samband mellan begrepp,  

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, (Skolverket, 2010, s.10) 

Vid jämförelse av dessa två läroplaners mål i matematik visar den senare på tydligare mål, det 

vill säga vad pedagogen förväntas sträva mot i verksamheten. Vidare lyfter Lpfö 98/10 

(Skolverket, 2010, s.6) att förskolan skall möjliggöra att barnen får möta kunskaper i olika former 

– såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – dessa kunskaper skall interagera med 

varandra. Utemiljön kan främja dessa kunskapsformer genom lek, utforskande, socialt samspel 

men även genom att barnen får iaktta och tillsammans samtala och reflektera. Detta bör ske i 

både planerad och oplanerad utemiljö (Skolverket, 2010, s.7).  

Förskolans läroplan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) ligger till grund för verksamheten, men 

det åläggs på förskolläraren och arbetslaget att göra didaktiska val hur verksamheten skall arbeta 
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mot målen. Vid dessa val måste följande ramfaktorer beaktas då de kan komma att påverka 

verksamhetens innehåll, tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomi, förskolans organisation, 

närsamhälle, kulturer samt föräldrar (Lindström & Pennlert, 2006, s.43 ff). Vidare lyfter 

Arfwedson och Lundman (1984, s.247) att även en ny reform har stark påverkan på lärares sätt 

att genomföra sina arbetsuppgifter. Ofta ställs högre krav på omorganisation i verksamheten samt 

att det förväntas att läraren ändrar sitt synsätt och värderingar runt verksamhetsinnehållet. Det 

kan även medföra att lärarens kompetens inte räcker till. Den inre kontexten i skolan/förskolan 

påverkas av skolans/förskolans yttre kontext genom lokala traditioner och rådande normer 

(Arfwedson & Lundman, 1984, s.248). Lindström och Pennlert (2006, s.46) framhåller detta som 

skolkod, en lokal kultur där specifika tanke- och handlingsmönster synliggörs hos både lärare och 

elever/barn. 

Det är flera faktorer som styr och påverkar verksamhetens innehåll, både medvetna och 

omedvetna, såsom styrdokument, ramfaktorer och skolkoder. Denna studie kommer att 

undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för att använda utemiljön som en lärandemiljö 

för matematik, samt hur förskolläraren tillvaratar barns olika sätt att lära.  
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Litteraturöversikt 

Inför denna studie har vi tagit del av studier och litteratur som belyser hur förskolebarn utvecklar 

sin matematiska förmåga med stöd av en lärare samt utomhuspedagogikens inverkan på barns 

lärande. Vi belyser även de teoretiska perspektiv som valts ut för denna studie.  

Matematiklärande i förskolan 

För att barn skall kunna tillägna sig den komplexa färdighet som räknandet är, krävs det en stor 

variation av grundläggande färdigheter. Detta är nödvändigt för att barn senare skall kunna 

använda räkneord och symboler i formella sammanhang. Barns möten med olika miljöer och 

människor främjar begreppsbildning och dess innebörd hos barnet. Vidare behöver matematik 

erfaras både medvetet och fokuserat i barnets vardag. För att alla barn skall få möjlighet att 

utveckla sitt tänkande behöver de möta matematik i meningsfulla sammanhang (Björklund, 2009, 

s. 11). Vidare lyfter Björklund fram nödvändigheten av att läraren i förskolan besitter kunskaper 

om barns matematiska tankeutveckling och en förståelse för omgivningens inverkan på barns 

lärande. Det har också visat sig betydelsefullt menar Björklund (2009, s.13) att läraren är väl insatt 

i aktuell forskning om lärande för att denne skall kunna se och skapa möjligheter för lärande i 

vardagen.  

Björklund (2007, s.8) har i sin doktorsavhandling, med syftet att synliggöra småbarns lärande 

och erfarande av matematik i förskolan, funnit fyra kritiska villkor för att barn skall kunna 

utveckla sitt lärande i matematik. Villkoren är hållpunkt, rimlighet, samtidighet samt variation. 

Dessa villkor är samspelande delar som ingår i barns pågående lärandeprocess (Björklund, 2007, 

s.119). Samtidighetens villkor innebär enligt Björklund (2007, s.120) att ett begrepp kan ha olika 

betydelse beroende på den kontext barnet möter begreppet i, det vill säga när barn medvetet 

börjar förstå att ett fenomen kan ha flera aspekter. I aktiviteter där det är nödvändigt att barnet 

kan fokusera delar och helhet samtidigt, visar sig samtidighetens betydelse. Ett betydelsefullt 

villkor för lärande är barnens möte med variation, där lärande förstås som ett förändrat sätt att 

tolka omvärlden. För att barnen skall kunna öka sin förståelse av ett fenomen behöver de möta 

dessa i olika sammanhang för att ha möjlighet att urskilja dess likheter och olikheter (Björklund, 

2007, s.126).  

Genom att barn gör uppskattningar och värderingar runt rimlighet i olika situationer möter de det 

kritiska villkoret rimlighet enligt Björklund (2007, s.130). Rimlighet kan handla om att uppskatta 

mängd, bedöma storlek eller bestämma passande begrepps innebörd. Barn tar hjälp av tidigare 

erfarenheter då de skall resonera om rimlighet i en viss situation. Detta villkor har stor betydelse 

för matematik lärande, då matematik rör sig om att beskriva och bedöma relationer utifrån 

företeelser och föremål i vår omvärld (Björklund, 2007, s.130). Det sista kritiska villkoret för 



10 

 

lärande som Björklund (2007, s.135) kommit fram till är hållpunkt. En hållpunkt kan vara de 

förkunskaper och tidigare erfarenheter barnet använder sig av för att tillgodogöra sig ny kunskap, 

men även ett konkret objekt som nya objekt korrelerar till kan utgöra en hållpunkt.  

Sterner och Johansson (2008, s.72) lyfter fram att barn behöver få erfara matematik praktiskt 

och erbjudas stimulans formad av den kultur de lever i, då barn föds med en förmåga att uppfatta 

ett mindre antal, tre till fyra, med en enda blick, vilket benämns subitizing. Vid subitizing utgår 

barnet från helheten före delarna, i stället för som vid uppräkning av antal där delar läggs till en 

helhet. Vidare redogör Sterner och Johansson (2008, s.72 ff) för Gelman och Gallistels (1978) 

fem principer som bygger på uppräknandets idé. Får barn erfara antals bestämning och att räkna i 

sin vardag samt använda sin förmåga till subitizing leder det ofta till att barn redan i förskolan lär 

sig att behärska dessa principer. Abstraktionsprincipen framhålls som när ett föremål i en 

bestämd och väl avgränsad mängd kan räknas. Ett till ett principen innebär att föremål bildar par 

utifrån två olika mängder. Den tredje principen är principen om godtycklig ordning som innebär 

att ha förståelse för att ordningen inte har någon betydelse vid uppräkning, däremot är det av stor 

vikt att inte räkna ett föremål flera gånger. Antalskonstans som är kopplat till principen om 

godtycklig ordning innefattar förståelse för att antalet föremål inte förändras vid förflyttning. Med 

principen om räkneordens ordning menas att räkneorden måste räknas upp i en bestämd ordning 

och att varje föremål som räknas paras ihop med ett bestämt räkneord från räkneramsan. Den 

sista principen är antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen, som visar på att det sist nämnda 

räkneordet vid uppräkning av en mängd föremål definierar den totala mängdens antal.  

Det här visar på att alla barn föds med en förmåga att uppfatta matematik, men för att denna 

förmåga skall utvecklas vidare krävs det en vuxen som stimulerar, utmanar och visar vägen för 

barnet (Sterner & Johansson, 2008, s.71). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, s.7 f) lyfter 

att i vardagen finns rika möjligheter för barnet att möta matematik, men detta sker inte per 

automatik utan det är nödvändigt med en vuxen som synliggör och ger barnet redskap för att 

kunna möta matematikens värld. I förskolan har pedagogen en viktig roll då det gäller att främja 

lärandet av matematikens språk hos barnet. Grunden för lärandet i förskolan skall bygga på 

upplevelser av olika aspekter av matematik där pedagogen stöttar barnen genom att sätta ord på 

deras erfarande för att barnen så småningom skall erövra begreppen. I en enkätstudie av samtliga 

kommunala förskolor och förskoleklasser i Göteborg som Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2006,s.49 f) redogör för, var syftet att undersöka hur lärare i förskola och förskoleklass tänker 

om matematik samt hur de ser på barns lärande och sin delaktighet i detta. Studien visar på att 

lärarna arbetar mest med att utveckla barnens antalsförståelse och att det sker främst vid samling 

och i samband med måltider. Det visar sig vara en betydelsefull skillnad på hur lärarna utmanar 

barnen i räknesituationerna och det beskrivs att vid sifferträning fokuserar lärare främst på 

siffersymbolen samt att det ytterst sällan handlar om att förstå symbolens innebörd. Studien lyfter 

även att begrepp som volym och längd endast kopplas till enskilda händelser, som bakning och 

längdmätning av barn. Tids och rumsuppfattning är begrepp som inte uppmärksammas nämnvärt 
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i lärarnas arbete med barnen, trots att detta betonas i läroplanen. I en pilotstudie sammanställd av 

bland andra Doverborg (2008, s.13) har ett 30-tal förskoleavdelningar deltagit, dessa har en 

geografisk spridning över landet. En av frågorna som har ställts i pilotprojektet till både barn och 

lärare är när de uppfattar att de räknar på förskolan. Alla lärare svarar att de tillsammans med 

barnen räknar i olika situationer exempelvis vid samling, måltid och i hallen. Ett stort antal barn 

svarar däremot att de inte räknar i förskolan. Lärare tycks ta förgivet att barn begriper att de 

räknar bara för att de får delta i räknesituationer på förskolan. I projektet tycks lärare automatiskt 

tro att barns handling leder till erfarenhet, men så är inte fallet. Barn måste ges möjlighet att i 

olika sammanhang och upprepade gånger reflektera och dokumentera utifrån sina 

matematikmöten, för att matematiken skall bli synlig och skapa ett lärande, betonar Doverborg 

(2008, s.20). Även Björklund (2007, s.170) påvisar att barn och vuxnas sätt att förstå och erfara 

olika sammanhang ofta skiljer sig åt. Därför menar hon att det är nödvändigt att försöka ta 

barnets perspektiv och vidare ta utgångspunkt i detta för att ett lärande skall kunna möjliggöras 

hos barnet. Lundberg och Sterner (2009, s.51 f) betonar vikten av att barn tidigt får uppleva 

matematik i olika sammanhang, för att barns föreställning och inställning till matematik senare 

skall kunna leda till goda framtida studieresultat. Vidare lyfter de fram betydelsen av att 

introducera matematik i lekens form och då ta tillvara barns nyfikenhet och lust att lära. 

Betydelsefullt är också att uppmuntra barnen till reflektion, där de får ge uttryck för sina tankar. 

Lärarens förhållningssätt till matematik har stor inverkan på om barnen ges möjlighet att 

reflektera kring sitt matematiklärande i verksamheten. I sin studie lyfter Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006, s.51) fram att lärarna i studien har en inställning om att lärande är detsamma 

som att göra. I leken kan matematik smygas in utan att barnen är medvetna om det, lärarna 

menar att leken kan dölja matematiken, där många av lärarna bär på en föreställning om att 

lärande är en belastning. Endast ett fåtal av lärarna betonar vikten av att barn skall ges möjlighet 

att reflektera över det upplevda. Doverborg och Pramling Samuelsson (2006, s.52) anser det 

anmärkningsvärt att ett stort antal av lärarna framhåller att det inte är nödvändigt för barnen att 

veta att det är matematik de möter i förskolan. En motsatt inställning presenterar Thisner (2006, 

s.100) då hon menar att det är betydelsefullt att synliggöra och förtydliga för barnen att de arbetar 

med matematik. Vidare betonar hon att barnens möten med matematik i förskolan behöver vara 

lek- och lustfyllda för att barnen skall kunna utveckla ett gott självförtroende samt en positiv 

inställning till ämnet. Andersson (2006, s.11) menar att lärarens egen inställning och erfarenheter 

av matematik har en betydande roll för hur denne lyfter fram ämnet i sin verksamhet. 

Emanuelsson (2008, s.43) lyfter att en negativ bild av matematik hos läraren kan i sin tur spegla 

av sig på barnen, barnens matematikmöten kan därför bli avgörande för deras framtida 

förhållningssätt till ämnet. Matematik är ett ämne som många gånger förknippas med starka 

känslor och många har dålig erfarenhet till ämnet och ser endast matematik som siffror, formler 

och beräkningar. Emanuelsson (2008, s.42) visar på i en undersökning att matematik hamnar på 

en bottenplacering där olika ämnen jämförs och värderas av vuxna. Barn i förskoleåldern är ofta 
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nyfikna på matematik, därav vikten att barn tidigt får möta lärare i förskolan som är engagerade i 

barns lärande, detta i kombination med en stimulerande hemmiljö har stor betydelse för barns 

fortsatta utveckling inom matematiken (Lundberg & Sterner, 2009, s.52).  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, s.46 f) belyser även miljöns betydelse för att 

stimulera barns begynnande intresse för matematiska begrepp. Att erbjuda föremål i varierade 

former och storlekar möjliggör för barnen att utforska och sortera. Utemiljön kan erbjuda barnen 

rika möjligheter att möta olika matematiska begrepp med hjälp av naturföremål. 

 

Utemiljön som pedagogiskt redskap  

I förskolan är utevistelsen en betydelsefull och självklar del av verksamheten och miljön kring 

förskolan kan erbjuda rika möjligheter till lärande hos barnen om denna tas tillvara av läraren 

(Björklid, 2005, s.12). Granberg (2000, s.10) lyfter fram att utemiljön främjar barnens hälsa 

genom att den friska luften minskar både smittspridning och stress hos barnen. Hon påvisar i sin 

text att barns motorik, fysik och vighet utvecklas positivt utomhus. Vidare betonar Granberg 

(2000,s.11 f) vikten av att barn får röra sig mycket och trötta ut sina muskler, då främjas 

koncentrationsförmågan. Även konflikterna mellan barn minskar i utemiljön då ytorna är större 

att röra sig på för barnen. Vanligt är dock att förskolan inte kommer till naturmiljöer eller gör 

utflykter utanför förskolan regelbundet, då det ofta är brist på personal menar Björklid (2005, 

s.12) och i stället blir de kvar på förskolegården.  

Pedagogisk verksamhet utomhus knyter samman handling, tanke och känsla där den fysiska 

omgivningen blir till en miljö för lärande. Utemiljön erbjuder ett sätt att lära och blir samtidigt ett 

föremål för lärande samt utgör en del av lärprocessen. Reflektion i lärprocessen runt delar och 

helheter såväl utomhus som inomhus är nödvändigt för att främja lärande hos barnen 

(Szczepanski, 2007, s.14). Även Molander (1996, s.148) belyser reflektionens värde genom att 

lyfta fram det som görs och det som gjorts i dialog med andra. En reflektionsprocess bör präglas 

av lugn och ro för att ge tid för eftertanke.  

 Dahlgren och Szczepanski (1997, s.50) redogör i sin text för begreppet utomhuspedagogik, 

där direktkontakt mellan den lärande och objektet för lärandet skapar helhetsupplevelser genom 

tematisk integration. Genom att skapa upplevelser och aktiviteter utomhus möjliggörs ett sätt att 

ta till sig kunskaper och få en relation till natur, kultur och samhälle, detta utgör en central tanke 

inom utomhuspedagogiken. Då verksamheten knyts till verkligheten gynnas hela kroppens 

delaktighet, när barnen får vara aktiva genom att känna och beröra i utemiljön så ökar 

autenciteten. Direkta upplevelser i utemiljön möjliggör lärande hos barnen då praktiska och 

teoretiska erfarenheter förenas. Både matematiska och språkliga begrepp kan levandegöras och 

konkretiseras i utemiljön så att barnen får erfara dessa med hela kroppen och med alla sinnen 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.12). För att detta skall bli möjligt krävs det enligt Hedberg 

(2004, s.69) att läraren har kunskap om de grundläggande behov som krävs för att barn skall 
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kunna vara i och njuta av naturen, samt kunna tillfredställa dessa hos barnen. De grundläggande 

behoven är att hålla sig varm, mätt, torr och trygg.  

Szczepanski (2008, s.12) har i sin licentiatavhandling haft avsikten att undersöka lärares 

uppfattningar om undervisning och lärande utomhus. Han har genom intervjuer med lärare bland 

annat kommit fram till att lärande ute hör nära samman med kroppslig upplevelse (Szczepanski, 

2008, s.44). Tre perspektiv på utomhuspedagogiken synliggörs i Szczepanskis (2008, s.17 ff) 

avhandling, platsperspektivet, miljöperspektivet samt kroppsperspektivet. Platsperspektivet 

belyser att en direktkontakt skapas vid lärandetillfället, barnen får en autentisk 

förstahandsupplevelse. Miljöperspektivet inom utomhuspedagogiken kan kopplas till alla 

ämnesområden och kan utgöra ett komplement till lärande inomhus. Det tredje är 

kroppsperspektivet som lyfter vikten av att röra på sig för att stimulera till sinnesintryck och 

främja god hälsa. Något som betonas i studien är att kroppslig rörelse underlättar för kunskap att 

befästas, samt att utemiljön erbjuder autentiska förstahandsupplevelser och möjliggör att alla 

sinnen får vara aktiva i lärprocessen. De mest gynnsamma områden som lärarna i Szczepanskis 

(2008, s.44) studie lyfter är matematik och naturkunskap, de menar att ute blir allt mer konkret 

när kropp och sinnen aktiveras med hjälp av det material som erbjuds i utemiljön. Även Kennard 

(2007, s.16) beskriver i sin undersökning från Storbritannien ett växande intresse för 

utomhuspedagogikens möjligheter, särskilt för lärande inom matematik för de yngsta barnen. 

Kennard (2007,s.16) betonar att detta ger barnen utmanande upplevelser både i planerad och i 

oplanerad miljö. Vidare lyfter hon fram fördelarna med att använda de fasta lekredskap som finns 

på gården som exempelvis sandlådan eller leka affär vid ett fast bord för att konkretisera 

matematiska begrepp.  

I en forskningsöversikt som Björklid (2005, s.179 f) sammanställt om utemiljöns betydelse för 

barns lärande framhålls det att det är betydelsefullt för de yngre barnen att vistas i en fysisk miljö 

som inbjuder till utforskande där både kropp och sinnen stimuleras och aktiveras. En sådan miljö 

kan främja barns nyfikenhet och bidra till ett för barn meningsfullt lärandetillfälle. Maynard och 

Waters (2007, s.255) belyser i deras studie som utförts i Wales att utemiljön inte har värdesatts 

som lärandemiljö åt barn. En omarbetad läroplan som betonar en förstärkning av barns 

möjligheter till lärande och att utveckla samarbetsförmågan samt att stärka varje barns 

självförtroende både med hjälp av inne och utemiljön, ligger till grund för denna studie. Maynard 

och Waters (2007, s.255 ff) har undersökt hur lärare använder sig av utemiljön som lärandemiljö 

för barn i åldrarna tre till sju år. De har genom observation utav lärare kunnat se att den fysiska 

aktiviteten ökar hos alla barn och att barns delaktighet stärks vid pedagogiska aktiviteter utomhus. 

Det visar sig också att vuxna och barns interaktion gynnas och utvecklas då läraren i utemiljön 

intar en medforskares roll, genom att denne ställer öppna frågor och engagerar sig i barns 

tankevärld. Maynard och Waters (2007, s.259) har även intervjuat de lärare som observerats och 

har då kommit fram till att lärare i innemiljön förväntar sig att barnen sitter tysta och stilla, ute 

tillåts barnen däremot att leva ut och blir på så vis mer fria samt att barnen inte behöver känna 
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rädsla för att bli tillsagda. Det har även framkommit i intervjuerna att lärarna anser sig arbeta 

mindre didaktiskt i utemiljön, då de inte medvetet värdesätter utemiljöns potential som 

lärandemiljö för barn. Maynard och Waters (2007,s.260) lyfter några styrande faktorer som 

påverkar lärarnas inställning till utomhuspedagogik. Dels menar lärarna att det är svårare att ha 

uppsikt över barngruppen utomhus samt att olycksrisken kan öka, vilket oroar studiens lärare. 

Även vädret är en faktor som berör lärarnas inställning till att vara ute, då många av föräldrarna 

inte tillåter att deras barn är ute i regnigt väder, vilket gör att kläder blir våta och smutsiga. 

Maynard och Waters (2007, s.262) menar att lärarnas inställning till lärande utomhus är kulturellt 

betingat. De är inte vana av att vara ute i alla väder i jämförelse med Skandinaviska länder där det 

ses som självklart att vara ute i varierad väderlek och kläder anpassas efter detta.  

Vidare framhåller även Szczepanski (2008, s.51 f) i sin avhandling flera hinder som framträtt i 

studien runt utomhuspedagogikens genomförande. Många lärare uppvisar okunskap om detta 

ämnesområde. Lärarna uppfattar att det är svårare att hantera barngruppen ute samt att det utgör 

en säkerhetsrisk då det är svårt att ha uppsikt över samtliga barn. Lärarna lyfter även 

väderförhållanden som ett hinder, då många utav barnen och även lärare saknar funktionella 

kläder. Detta visar på likheter med Maynard och Waters (2007) studie där lärarnas hinder och 

förutsättningar är likartade. Kennard (2007, s.16) belyser i sin undersökning värdet av 

dokumentation för att synliggöra för föräldrar att matematik ute planeras och värderas lika högt 

som inomhus, på så vis kan utemiljöns pedagogiska värde stärkas.  

Lärarna i Szczepanskis (2008, s.44) avhandling lyfter fram att en av fördelarna med pedagogisk 

verksamhet ute är att det sociala klimatet i barngruppen utvecklas positivt och gruppstärkande, 

genom att barnen får utrymme att kommunicera och samarbeta i en friare miljö. Björklid (2005, 

s.48) betonar också utemiljöns positiva effekt när det gäller samspel. Hon menar att barns fantasi 

utvecklas då en större yta gynnar till avskildhet, men även för att utforska och leka samt att 

barnen mer sällan blir störda i sin aktivitet. De större och friare ytorna utomhus bidrar även till 

att minska konflikterna mellan barnen.  

Teoretiska perspektiv 

Nedan följer en beskrivning av studiens teoretiska perspektiv.  

Ramfaktorer  

I sitt arbete med barnen möter läraren flera faktorer som påverkar och delvis styr hur 

verksamheten kan utformas. Det är av stor vikt att läraren är väl insatt i vad ramfaktorer innebär 

och analyserar dessa för att få insikt i vilka möjligheter som finns till förfogande (Lindström & 

Pennlert, 2006, s.43). Tid är en ramfaktor att ta hänsyn till för läraren och den är ofta en 

begränsad resurs. Lindström och Pennlert (2006, s.43 f) lyfter fram att en ny skolreform kan 

medföra ökade arbetsuppgifter för läraren då denna måste implementeras, detta är ofta 
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tidskrävande och leder till att läraren får mindre tid för planering, reflektion samt tid med barnen. 

Personal är en annan ramfaktor som påverkar lärarens arbete, då engagerade och välutbildad 

personal möjliggör för en hög kvalitet i förskolan/skolan. Även gruppstorleken är en faktor att 

beakta då den avgör hur mycket tid varje barn tillägnas av läraren. Vidare kan val av metod 

behöva ändras med hänsyn till barngruppen. Även lokaler är en ramfaktor, då den fysiska miljön 

får konsekvenser för lärarens didaktiska val. Lärandemiljön är betydelsefull för barns hälsa och 

koncentrationsförmåga samt miljöns utformning är av vikt för att stimulera lusten att lära hos 

barnet. Vidare påvisar Lindström och Pennlert (2006, s.44 f) ekonomiska resurser som ytterligare 

en ramfaktor som indirekt eller direkt kan påverka verksamhetens utformning. Ledning och 

organisation som ramfaktor beslutar om hur lokaler och personal används, samt hur 

gruppsammansättning planeras och prioriteringar i verksamheten. Dessa beslut formar 

verksamheten och dess kvalitet. Läraren bör även ta hänsyn till närsamhället då detta kan prägla 

sig i verksamheten. Viktigt att som lärare ha kunskap om denna ramfaktor då den kan utgöra ett 

betydande verktyg i lärarens didaktiska planering. Kulturer är en annan ramfaktor som påverkar 

verksamhetens miljö och relationer samt hur arbetet utformas. Slutligen lyfter Lindström och 

Pennlert (2006, s.47) fram föräldrar som en ramfaktor då läraren skall samarbeta med hemmet 

runt barns lärande och utveckling. 

Skolkod  

Arfwedson och Lundman (1984,s.248) menar att en ny reform även påverkar lärarnas sätt att 

hantera sina arbetsuppgifter. Detta medför ofta en omorganisation av verksamheten samt att det 

är nödvändigt att läraren förändrar sitt synsätt och värderingar runt verksamheten. Det kan också 

medföra att kompetensen hos den enskilde läraren inte räcker till. Den inre kontexten i 

skolan/förskolan styrs av dennes yttre kontext, så som lokala traditioner och rådande normer 

(Arfwedson & Lundman, 1984, s.247). Lindström och Pennlert (2006, s.37) benämner detta som 

skolkod, en lokal skolkultur där utmärkande tanke och handlingsmönster lyfts fram via lärare och 

elev/barn. 

   Hur en läroplan förmedlas beror på det stoff som föreskrivs, två koder för stofforganisationen 

lyfter Linde (2006, s.108) fram som skolkod enligt Basil Bernsteins (1971) benämning collection 

code och integrative code. En åtskillnad av ämnena står collection code för, ämneskunskaper 

mäts här med kunskapsprov. I stället för pedagoger så identifierar lärare sig som 

ämnesrepresentanter. Inom denna kod arbetar lärarna självständigt och tar ensamt ansvar för 

elevens lärande (Linde, 2006, s.39). I förskolan synliggörs integrative code där ämnet inte står i 

fokus utan det är andra helheter som styr och håller samman så som barngruppen, arbetslaget 

samt att lärandet sker tematiskt och att ett samarbete sker mellan lärarna. I denna form av 

skolkod är lärarna pedagoger och inte ämnesrepresentanter. Vidare lyfter Linde (2006, s.39) fram 

att lärare blir här mer beroende av skolledningen då denna har en stark pedagogisk ledarroll. 

Planering sker i lärarlag där de gemensamt planerar och kommer fram till hur arbetet i 
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verksamheten skall genomföras. Linde (2006, s.40) menar här att lärares olika synsätt exempelvis 

synen på barn, lärande och kunskap, kan leda till konflikter i arbetslaget då lärares åsikter går isär. 

Sociokulturellt lärande 

Nedan lyfts några centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

 

Vardagliga och vetenskapliga begrepp 

Barns begreppsbildning eller förståelse utvecklas hela tiden via ökat erfarande och genom 

interaktion med andra (Vygotskij, 1994/orig.1934, s.174). Smidt (2010, s.97) lyfter fram 

Vygotskijs tankar om vardagliga till vetenskapliga begrepp. Smidt (2010, s.97 f) definierar dessa 

begrepp som att vardagliga begrepp är de begrepp som barn möter genom interaktion i vardagliga 

situationer både hemma och utanför hemmet. I lek och lustfyllda situationer får barn erfarenhet 

av vardagliga begrepp. Det handlar om att barnet får förstahandsupplevelser av begreppen. 

Vetenskapliga begrepp är formella kunskaper som uppstår genom någon form av undervisning, 

dessa kunskaper nås sällan i interaktion i vardagen. Dessa begrepp är ofta abstrakta, hit hör 

matematiska begrepp. I samspel med en mer kunnig vuxen eller ett barn kan barnet tillägna sig 

kunskaper om abstrakta begrepp. Smidt (2010, s.113) betonar att innan barnet kan hantera 

abstrakta begrepp och företeelser är det nödvändigt att barnet får erfara genom autentiska 

situationer.  

 

Proximala utvecklingszonen  

Bråten och Thurman-Moe (1998, s.103) lyfter fram att i Vygotskijs begrepp den proximala 

utvecklingszonen så bygger lärandet på socialt samspel och förhållandet mellan lärande och 

utveckling utgörs av en bestämd uppfattning. Vygotskij (1978, s.86) framhöll att ett barn i 

samarbete med en vuxen eller en mer kunnig kamrat kan prestera mer än om det skulle utföra det 

på egen hand, samt att det barnet utför med stöd i dag, kommer denne att på sikt kunna klara 

själv. Vygotskij (1978, s.87) menade att zonen för den proximala utvecklingen kännetecknar det 

utrymme som finns mellan den nivå där barnet befinner sig nu och den nivå som barnet kan nå 

med stöd. Bråten och Thurman-Moe (1998, s.108) belyser att undervisning som drar nytta av 

utvecklingszoner bygger på imitation där denna uppfattas som en selektiv och konstruktiv 

process, förutsatt att imitationen ligger inom räckhåll för barnets nivå. Vidare betonar Bråten och 

Thurman-Moe (1998, s.108) att dialog mellan lärare och barn präglar verksamheten, där språket 

ses som ett viktigt redskap för att utveckla lärande hos varje barn.  

 

Scaffolding 

För att barnet skall få möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper behöver barnet stöd av en mer 

kompetent person, detta stöd eller scaffolding fungerar som en byggnadsställning. Det innebär att 

den mer kunnige personen finns vid barnets sida och stöttar och hjälper barnet, varken för 
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mycket eller för lite, att nå nästa nivå i dennes utveckling (Smidt, 2010, s.122). Detta stöd ges 

mellan den vuxne och barnet i form av dialog, där den vuxne bör ha kännedom om var barnet 

befinner sig i sin utveckling för att kunna ge ett lämpligt stöd så att barnet kan lyckas (Smidt, 

2010, s.164).  

 

Reflektion 

Samspel med mer kompetenta personer möjliggör för barnet att få reflektera över sitt lärande 

(Bråten, 1998, s.67). Smidt (2010, s.101) lyfter fram att det är ytterst betydelsefullt vid lärande att 

få utveckla förmågan att tänka och reflektera över de erfarenheter som gjorts. Att barnet får 

möjlighet att lära andra barn det barnet kan, gör att barnet får reflektera om vad barnet redan kan 

och vet. Att ha kunskap om den egna kunskapen definieras som metakognition och detta är 

nödvändigt för att befästa kunskaper (Smidt, 2010, s.101). 

 

Fantasi 

Fantasi och verklighet har ett starkt samband då fantasin bygger på beståndsdelar hämtade ur 

verkligheten och utgår ifrån en människas erfarenheter sedan tidigare (Vygotskij, 1995, s.17 f). 

För att ett barn ska få ett stort material till sin fantasi är det nödvändigt att den vuxne ger barnet 

rika erfarenheter. Vygotskij (1995, s.20) menade att barnet behöver få se, höra och uppleva i 

autentiska situationer för att få tillägna sig erfarenheter och på så vis kan barnets fantasi få näring 

att växa. 

 

Centrala begrepp 

Nedan följer några begrepp som vi har valt att förtydliga för denna studie. 

Lärare  

I denna studie har vi undersökt förskollärares uppfattningar. Under resultat, analys och 

diskussion har denna yrkesgrupp benämnts som lärare, det vill säga förskollärare är synonymt 

med lärare. 

Stationär förskola 

Vi avser i denna studie att en stationär förskola räknas till de fasta byggnader där 

förskoleverksamhet bedrivs.  
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Mobil förskola 

Mobil förskola utgörs av en buss som är inredd och planerad för förskoleverksamhet, där en eller 

flera av lärarna har utbildning för att köra bussen. Den mobila förskolan är knuten till en 

stationär förskola och utgör en egen avdelning. Bussen hämtar barnen varje morgon klockan 9.00 

vid den stationära förskolan och är tillbaka 15.00. Bussen fungerar endast som ett transportmedel 

till olika bestämda platser och resan till dessa platser får ta max 30 minuter. Därefter bedrivs 

utomhuspedagogik som verksamhetsform.   

Pedagogisk verksamhet 

I denna studie avses pedagogisk verksamhet som planerade aktiviteter med syfte och mål hämtat 

från styrdokumentet.  

Planerad miljö 

Planerad miljö definieras i denna studie som en förskolegård med fasta lekredskap, där varje 

lekredskap oftast avser att användas på ett förutbestämt sätt. 

Oplanerad miljö 

Oplanerad miljö definieras i denna studie som natur och skogsmark utanför förskolegården. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar och använder utemiljön för 

lärande i matematik. 

 

 Vilka tankar har förskolläraren om matematiklärande i den egna verksamheten? 

 Vilka tankar har förskolläraren om utemiljöns pedagogiska användning för matematik? 

 Hur uppfattar förskolläraren strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 

98/10? 

 Hur omvandlar förskolläraren strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, 

Lpfö 98/10? 
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Metod 

Detta arbete har utgått från en kvalitativ studie genom samtalsintervju och observation. För att 

kunna svara på frågeställningarna: vilka tankar har förskolläraren om matematiklärande i den egna 

verksamheten, vilka tankar har förskolläraren om utemiljöns pedagogiska användning för 

matematik samt hur uppfattar förskolläraren strävansmålen i matematik utifrån förskolans 

läroplan, Lpfö 98/10, användes intervju som metod. Observation som metod användes för att 

kunna svara på frågeställningen: hur omvandlar förskolläraren strävansmålen i matematik utifrån 

förskolans läroplan, Lpfö 98/10. 

 Esaiasson; Gilljam; Oscarsson och Wängnerud (2007, s.286) betonar att samtalsintervjuns 

resultat skall ge svar på fenomen som människor tillskriver dem. Vidare menar Trost (2010, s.32) 

att en kvalitativ studie lämpar sig väl när det handlar om att förstå individers olika resonemang 

samt eventuella mönster av handlingar skall kunna ur eller särskiljas vid denna typ av studie. För 

att besvara frågeställningarna i denna studie har ett antal förskollärare intervjuats och observerats 

i sin praktik. Trost (2010, s.34 f) lyfter fram triangulering som ett begrepp att använda när en 

studie har flera delmetoder för att få fram mer tillförlitlig data. Flera datakällor gör att resultaten 

kan jämföras, på så vis ges en tydligare bild av verkligheten, samt att validiteten ökar (Stensmo, 

2002, s.33). Detta blev högst relevant i denna studie då både samtalsintervju och att observera 

fenomen utifrån förskollärarens praktik har genomförts för att kunna koppla samman 

förskollärarens handlingar med deras ord.  

Alexandersson (1994, s.123) skriver att intervjun är den vanligaste datainsamlingsmetoden i 

fenomenografisk undersökning och innehåller heller inga fasta svarsalternativ eller ett på förhand 

givet svarsutrymme. Ansatsen i fenomenografin ämnar beskriva olikheter och variationer i våra 

uppfattningar, eftersom människor relaterar olika till världen och detta medför att vi bär med oss 

skilda erfarenheter och uppfattningar kring objekt och företeelser i den (Alexandersson, 1994, 

s.112).  

Beskrivningskategorier används inom den fenomenografiska ansatsen för att sammanställa de 

olika uppfattningar som en grupp människor har kring ett fenomen (Uljens, 1989, s.39). Vi valde 

att kategorisera datamaterialet i fyra kategorier för att synliggöra lärarnas uppfattning om 

matematiklärande utomhus. Kategoriseringen formades utifrån vår intervjuguide.  

Observation som metod 

Esaiasson m.fl. (2007, s.343) beskriver observation som en metod där forskaren finns på plats för 

att uppmärksamt iakttaga med egna ögon vad människor gör. Patel och Davidsson (2003, s.87) 

beskriver observation som en vetenskaplig teknik för att information skall kunna inhämtas och de 

menar att en observation inte skall ske slumpmässigt, utan både vara väl planerad och 
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systematiskt dokumenterad. Bjørndal (2005, s.26) lyfter två olika former av observation, den ena 

är observation av första ordningen eller som Esaiasson m.fl. (2007, s.345) benämner det, 

fullständig observatör, där den som observerar endast har detta som uppgift. Han menar att 

kvaliteten på observationen blir högre när observatören kan rikta all sin uppmärksamhet på en 

uppgift. Observation av andra ordningen framhåller Bjørndal (2005, s.26) är när observationen 

genomförs samtidigt som observatören deltar i sin egen verksamhet, eller som Esaiasson m.fl. 

(2007, s.345) uttrycker det fullständig deltagare. Det är nödvändigt att bestämma grad av struktur 

innan observationen utförs. Bjørndal (2005, s.50) lyfter strukturerad och ostrukturerad 

observation, där den förstnämnda har fokus på ett avgränsat område och 

observationsanteckningarna bör nedskrivas i ett i förväg utformat observationsschema. 

Ostrukturerad observation används vid ett mer öppet och utforskande fokus, vilket gör det 

omöjligt att på förhand utforma ett observationsschema.  

Ett annat sätt att anteckna observationerna på är löpande protokoll och loggbok, där den 

första metoden går ut på att observatören nedtecknar korta episoder och beskriver vad som sker 

så utförligt som möjligt (Løkken & Søbstad, 1995, s.51 f). Loggbok sker vid deltagande 

observation och anteckningar förs direkt efter avslutad observation. Även val av plats vid icke 

deltagande observation har betydelse, menar Løkken och Søbstad (1995, s.56 f). Det bör dels vara 

en plats där observatören tydligt kan se och uppfatta vad som händer, samtidigt som 

observatören skall ha möjlighet att stå eller sitta ostörd och anteckna. Vidare lyfter de att redan då 

observatören registrerar något med sina sinnen så startar tolkningsprocessen, vilket medför att en 

medveten observatör bör ha förmåga att försöka skilja mellan tolkning och beskrivning. Något 

att beakta vid observation är dessa tänkbara felkällor som exempelvis kan vara, allmäntillståndet 

hos den som observerar, störningar i omgivningen, personliga faktorer och att det första eller det 

senaste intrycket kan färga den bedömning som görs av personen som är föremål för 

observationen. Bjørndal (2005, s.39) lyfter också att det är betydelsefullt att som observatör vara 

medveten om och reflektera över omgivningens påverkan av observatörens närvaro och att detta 

kan få effekter på hur de som observeras agerar.  

Intervju som metod 

Trost (2010, s.47) menar att en kombination av flera metoder vid kvalitativa intervjustudier kan 

vara fördelaktigt och lyfter att kvalitativa intervjuer karaktäriseras bland annat av enkla och korta 

frågor som följs av ett långt och innehållsrikt svar (Trost, 2010, s.25 ff). Detta innebär en låg grad 

av standardisering där variationsmöjligheterna är rika och intervjuaren anpassar sig till den som 

intervjuas. Intervjufrågorna ställs i den ordning de passar och följdfrågor formas utifrån svaren 

som den intervjuade ger. En hög grad av standardisering används i de flesta kvantitativa studier 

och kännetecknas av att frågorna formuleras och ställs på exakt samma sätt av intervjuaren. 

Vidare framhåller Trost (2007, s.40 f) att frågorna kan vara antingen strukturerade eller 

ostrukturerade. Vid öppna svarsmöjligheter är frågorna ostrukturerade och när frågan har fast 



22 

 

svarsalternativ är den strukturerad. En hög grad av strukturering och låg grad av standardisering 

kännetecknar den kvalitativa intervjun som görs i exempelvis forskningssammanhang, detta är 

något som vi valt att använda oss av i vår studie. Esaiasson m.fl. (2007, s.257 f) redogör för att en 

intervjuundersökning kan vara antingen av informant- eller respondentkaraktär. Vid en 

informantundersökning skall informanten ge information om hur något i verkligheten ser ut och 

det som informanten bidrar med kan utgöra en källa. Vid en respondentundersökning studeras de 

intervjuades tankar och uppfattningar och här vill forskaren ta reda på vad varje individ tycker 

och tänker om ett fenomen, därför ställs likartade frågor till samtliga respondenter. Forskarens 

uppgift blir därefter att utröna mönster i det insamlade datamaterialet, detta speglar vårt upplägg i 

studien. 

Kvale och Brinkman (2009, s.108) redogör för några moment som bör beaktas vid 

planeringen av en intervju, dels bör intervjuaren vara påläst om det ämne som står i fokus och 

intervjun bör även vara väl planerad i förväg. Vidare bör intervjuaren tänka över relationen 

mellan intervjuare och intervjuperson, samt vara uppmärksam på skillnaden mellan den fiktiva 

intervjusituation och den inspelade versionen.  

Trost (2010, s.71 f) framhåller att vid kvalitativa intervjuer används inte ett färdigt 

frågeformulär utan en lista, det vill säga en intervjuguide med olika teman och underteman som 

förbereds inför intervjun. Denna intervjuguide bör inte vara alltför detaljerad, detta för att 

intervjuaren skall kunna ha den i huvudet. I stället är det bättre att ha med förhållandevis få och 

stora frågeområden som behandlar en och samma sak. Esaiasson m.fl. (2007, s.301 f) betonar att 

intervjuguiden utgör ett stöd för samtalet och skall inte följas slaviskt, men alla frågor/teman 

måste beröras. De visar även på att vid avslutandet av intervjun är det lämpligt att fråga 

respondenten om denne vill tillägga något. Vidare lyfter de betydelsen av att genomföra en 

provintervju för att se om intervjuguidens teman är relevanta för studien och för att möjliggöra 

ett dynamiskt samtal, samt att få en uppfattning om tidsåtgången för intervjun vilket är 

nödvändigt för att kunna hålla den tidsram som på förhand gjorts upp med respondenten. Trost 

(2010, s.74) framhåller flera fördelar med ljudupptagning, då den gör att det går att lyssna 

upprepade gånger på ordval och tonfall. Det blir inte fokus på att hinna med att anteckna, utan 

istället lyssna på respondentens berättelse. Esaiasson m.fl. (2007, s.302) menar att 

stödanteckningar möjliggör att tempot på intervjun dras ner, vilket medför mer tid för 

eftertänksamhet hos båda parter. 

 Vidare visar de på nackdelar med ljudupptagning och menar då att det kan vara tidsödande att 

lyssna av det inspelade samt att gester och mimik som den intervjuade uttrycker går förlorade. 

Den intervjuade kan även uppleva det besvärande att bli inspelad, vilket bör beaktas. Trost (2010, 

s.74 f) betonar att vid kvalitativa intervjuer är det att föredra att en och samma person genomför 

och analyserar intervjuerna, då minnet är en viktig källa vid bearbetningen av datamaterialet. Val 

av plats är också att beakta för intervjutillfället. Platsen skall vara så ostörd som möjligt och inge 

trygghet för den intervjuade, ofta rekommenderas att den intervjuade får bestämma platsen. Även 



23 

 

placeringen i rummet vid tillfället har betydelse då ögonkontakt är nödvändigt för att skapa 

förtroende och för att visa sitt intresse (Trost, 2010, s.94 f). Oberoende av var intervjun 

genomförs bör det reflekteras över lokalens inverkan på datamaterialet (Trost, 2010, s.66). Efter 

avslutad intervju sker transkribering, vilket är tidskrävande, och utskrifterna kan ske ordagrant 

mot ljudupptagningen eller så kan utskrifterna begränsas till delar av intervjun som behandlar de 

frågor som sedan analyseras (Esaiasson m.fl., 2007, s.302). 

Det är av stor vikt att intervjuaren skapar en förtroendefull och positiv relation till 

respondenten för att denne skall kunna öppna sig och berätta om sina tankar. Detta kan ske 

genom att intervjuaren inleder med jordnära och specifika frågor som anknyter till respondentens 

föreställningsvärld (Trost, 2010, s.90). 

Urval 

I detta arbete har två delstudier utförts, sammanlagt har sex intervjuer och åtta observationer 

genomförts med förskollärare verksamma i förskolan. Förskollärarna vi valde ut till studien kom 

från två olika förskolor och representerade dels en stationär förskola som inte har tydlig 

inriktning mot utomhuspedagogik, men har närhet till oplanerad miljö (se centrala begrepp). Den 

andra förskolan är en mobil förskola med inriktning mot utomhuspedagogik. Gemensamt för 

samtliga förskollärare är att de arbetar med äldre förskolebarn i åldern fyra till sex år. 

Anledningen till detta val är att den mobila förskolan endast tar emot barn inom denna 

åldersgrupp.  

För att frågeställningarna skulle bli besvarade och för att vi skulle få en bredare bild och ett 

djupare perspektiv runt våra frågeställningar ansåg vi att tillförlitligheten skulle öka när två olika 

förskoleformer valdes ut. Detta möjliggör även att flera olika uppfattningar synliggörs, vilket 

belyses i diskussionsavsnittet.  

 Båda förskolorna är belägna i Mellansverige i en större stad, den ena centralt placerad och den 

andra i utkanten av staden. Den stationära förskolan (ansvarig: Marie Karlsson) har valts ut 

genom att hemsidor besöktes för att hitta förskolor som inte profilerar sig med 

utomhuspedagogik, men har närhet till oplanerad miljö. Närheten till förskolan har sedan styrt 

valet, varpå kontakt togs via telefon för att få en bekräftelse på att våra kriterier uppfylldes samt 

att intresse för deltagande fanns. Två avdelningar representerar urvalet då dessa hade den 

åldersgrupp på barnen som vi efterfrågade. Den mobila förskolan (ansvarig: Christina Tuori) har 

slumpmässigt valts ut utifrån de få tillgängliga mobila förskolor som finns placerade inom denna 

stad. Kontakt togs via telefon för att se om intresse fanns att deltaga i studien, bekräftelse kom 

sedan via mail för deltagande i studien.  

Här nedan följer en kort presentation av de förskollärare som har ingått i vår studie. Alla dessa 

kommer att benämnas med hon oavsett kön, detta för att stärka anonymiteten.  
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På den stationära förskolan arbetar lärare A, B och C. Lärare A har arbetat drygt 30 år som 

förskollärare och hon har kompetensutvecklat sig kontinuerligt under årens lopp. Lärare B har 

arbetat drygt sju år som förskollärare och har även läst på kvällstid för att få ut lärarexamen mot 

de yngre åren. Lärare A och B är verksamma på samma avdelning. Lärare C har arbetat drygt ett 

år som förskollärare och går för närvarande implementeringskurs för den nyreviderade 

läroplanen, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010). 

 

På mobila förskolan arbetar lärare D, E och F. Lärare D är nyutbildad och har arbetat i ett 

halvår som förskollärare. Lärare E har arbetat tio år som förskollärare och har även annan 

utbildning. Inom förskolläraryrket har hon kompetensutvecklat sig genom förskolelyftet med 

inriktning utomhuspedagogik och går för närvarande implementeringskurs för den nyreviderade 

läroplanen, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) samt mentor/handledarutbildning. Lärare F har 

arbetat 25 år som förskollärare och har under årens lopp kompetensutbildat sig genom olika 

kurser.  

Genomförande 

Efter att urvalet hade gjorts och vi fått bekräftelse på de båda förskolornas deltagande, lämnades 

ett informationsbrev ut personligen för att alla parter skulle få en första personlig kontakt (Kvale 

& Brinkman, 2009, s.108). I brevet (se bilaga 1) upplystes det bland annat om studiens innehåll 

och några etiska aspekter samt en upplysning om ljudupptagning och en påskrift för 

godkännande om detta (Trost, 2010, s.125). Vid det personliga besöket bestämdes även tid för 

studiens observationer och intervjuer, vi som forskare var flexibla i val av dag och tid samt 

informerade om att intervjun beräknades ta 30-45 minuter (Trost, 2010, s.66). På respektive 

förskola utfördes observationerna först, detta för att undvika att färgas av både det respondenten 

förmedlar verbalt och via kroppsspråk under intervjutillfället (Løkken & Søbstad, 1995, s.58 f). 

På stationära förskolan genomfördes observationerna vid ett flertal gånger när de deltagande 

avdelningarna hade naturskola. Platsen de gick till vid dessa tillfällen var alltid den samma, det vill 

säga ett närbeläget skogsparti med både barr och lövträd. Jag (Marie) har under mina 

observationer intagit rollen av en fullständig observatör (Esaiasson m.fl., 2007, s.345) det vill säga 

jag satt vid sidan av på en sten där jag hade överblick över händelsen. Observationerna var 

strukturerade då fokus för observationerna var på förhand bestämt (Bjørndal, 2005, s.50) och 

anteckningarna fördes med hjälp av observationsschema (se bilaga 3) och blyertspenna (Løkken 

& Søbstad, 1995, s.56). Efter avslutat observationstillfälle skedde en utskrift av anteckningarna. 

Ett urval av relevanta observationer för ämnet valdes ut samt att observationer med lika innehåll 

sorterades bort.  

På mobila förskolan har jag (Christina) varit med under en dag och observerat lärarna. Den 

utvalda platsen för dagen var vid ett friluftsområde med tillgång till värmestuga och skogsmiljö. 

Jag har i likhet med Marie använt mig av rollen som fullständig observatör där jag vid sidan av 
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aktiviteten observerat och antecknat vad som skett, även här tillämpades ett strukturerat 

tillvägagångssätt (se bilaga 3). I slutet av dagen och när samtliga observationer var genomförda 

skedde utskrift av anteckningarna, ett urval gjordes av relevanta observationer för ämnet och 

några valdes därmed bort.  

Intervjuerna som har skett på den stationära förskolan och den mobila förskolan har 

förberetts på likadant sätt. Vi beaktade några av Kvale och Brinkmans (2009, s.108) råd inför att 

genomföra en intervju, dels var vi pålästa kring det aktuella ämnet, vi var även medvetna om 

vikten av att upprätthålla en god relation till respondenten. Vi har även i förväg utformat en 

intervjuguide (se bilaga 2) som bygger på olika teman och underteman (Trost, 2010, s.71 f). 

Tillsammans har vi utfört en provintervju med en bekant som är verksam inom förskolan, detta 

för att ta reda på om temana var relevanta och tydliga samt även för att ta reda på tidsåtgången 

(Esaiasson m.fl., 2007, s.302). Vid intervjutillfället har diktafon används för ljudupptagning och 

skriftliga stödanteckningar har utförts, dels för att dra ner tempot, ge tid för eftertänksamhet men 

även som en säkerhet om tekniken skulle haverera. Platserna som har används vid 

intervjutillfällena varierar förskolorna emellan. På den stationära förskolan utfördes intervjuerna 

på varje lärares respektive avdelning och skedde när barnen och övrig personal var ute, detta för 

att skapa lugn och ro (Trost, 2010, s.66). På förskola B genomfördes intervjuerna i en värmestuga 

medans barnen var ute, dessa utfördes med en lärare i taget. På båda förskolorna var intervjuare 

och respondent placerade mitt emot varandra för att möjliggöra ögonkontakt (Trost, 2010, s.94 

f). Transkribering av datamaterialet utfördes i så nära anslutning till intervjutillfället som möjligt 

och har utförts näst intill ordagrant genom att diktafonen har avlyssnats upprepade gånger. Vi 

lyssnade även av varandras datamaterial och läste transkriberingen för att vi skulle få ytterligare en 

bedömning av att allt var med. Observations och intervjumaterialet har redovisats separat för att 

ge möjlighet i diskussionen att dra paralleller till ord och handling.  

Beskrivningskategorier används inom den fenomenografiska ansatsen för att sammanställa de 

olika uppfattningar som en grupp människor har kring ett fenomen (Uljens, 1989, s.39). Vi valde 

att kategorisera datamaterialet i fyra kategorier för att synliggöra lärarnas uppfattning om 

matematiklärande utomhus. Kategoriseringen har formats utifrån vår intervjuguide. 

Etiska aspekter 

Vid all forskning är det av största vikt att beakta de etiska kraven som ställs. I denna studie är det 

främst individskyddskravet som kommer att beaktas (Vetenskapsrådet, 1990). Vetenskapsrådet 

lyfter fram fyra forskningsetiska aspekter som berör individskyddskravet, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidientialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet i denna studie har beaktats genom att ett informationsbrev skickats ut. Detta 

brev har givits till de berörda förskollärarna på förskolorna där studierna har genomförts. Det 

framgår tydligt av brevet studiens syfte samt projektansvarigas namn och tillhörande institution 

(Trost, 2010,s.125). Vidare har det informerats om att det är frivilligt att deltaga i undersökningen 
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och att personen kan avbryta sitt deltagande när helst den vill (samtyckeskravet). Information har 

även givits om hur denna studies intervju och observations material kommer att användas och 

redovisas (Vetenskapsrådet, 1990). De berörda förskollärarna har garanterats anonymitet genom 

att namnen fingerats med bokstäver och samtliga förskollärare benämns med hon, oavsett kön, 

det så kallade konfidientialitetskravet har då beaktas. Även nyttjandekravet har det givits 

information om i brevet, där det redogjorts att dessa uppgifter endast kommer att användas i 

forskningssyfte avseende ett examensarbete (Vetenskapsrådet). Trost (2010, s.125) belyser att det 

informerade samtycket bör lämnas skriftligen av den som skall deltaga i studie. I detta dokument 

visade vi på att den deltagande var informerad om de etiska aspekterna och att det byggde på 

frivillighet att deltaga, samt att ett godkännande av ljudupptagning skrevs på. 

Reflektion över metoden 

I vår studie använde vi oss av två metoder, observation och intervju. Bjørndal (2005, s.115) lyfter 

fler fördelar med att kombinera flera metoder i en och samma studie. Validiteten i metoden kan 

prövas genom att data granskas från de olika metoderna, och om dessa väl överensstämmer är 

sannolikheten hög att resultaten är valida. Om samma resultat framkommer från flera 

forskningsmetoder, är sannolikheten mindre att resultatet påverkas av metodens särdrag och 

detta bidrar till att öka reliabiliteten. Skiljer sig däremot resultatet från de olika metoderna kan 

detta ge upphov till nya tolkningar av en företeelse.  

Vid observationssituationen har vi varit medvetna om att lärarna kan ha färgats av den 

information som givits om vår studie och därför planerat att ha matematikaktiviteter vid just 

dessa tillfällen (Bjørndal, 2005, s.39). Det som framkom i observationerna anser vi ändå vara 

exempel på hur lärarna brukar arbeta med matematik i verksamheten. Även vi som forskare kan 

ha färgats av vårt intresse för ämnet, vilket kan ha medfört att vårt seende inte varit helt objektivt. 

Genom att vi även hade intervju som metod kunde en annan sida av fenomenet matematik visa 

sig genom samtalen med lärarna. Vid intervjuerna har vi beaktat att respondenterna kan ha 

påverkats av att samtalet spelades in (Esaiasson m.fl., 2007, s.302). Trots detta beaktande ansåg vi 

ändå att samtalen ledde till innehållsrika och målande berättelser som gav ett rikt datamaterial att 

arbeta med. En förklaring till detta relaterade vi till den intervjuguide som utformats tematiskt, 

med olika underteman som lyfte huvudtemats dimension. Trost (2010, s.25) menar att kvalitativa 

intervjuer karaktäriseras bland annat av enkla och korta frågor som följs av ett långt och 

innehållsrikt svar, detta speglade våra samtal anser vi, då vi båda upplevde innehållsrika och 

givande samtal på varsitt håll. Genom att vi har varit väl pålästa inom ämnet och styrdokumenten 

kunde vi under samtalet flika in med följdfrågor på ett naturligt sätt (Kvale & Brinkman, 2009, 

s.108). Vi är båda två medvetna om att vår positiva inställning till ämnet kan ha påverkat både det 

vi hört och det vi sett. Dels kan vi säkert ha påverkat respondenterna under intervjun genom vårt 

engagemang för ämnet, vilket kan ha bidragit till deras öppenhet kring ämnet.  
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Vid transkriberingen av intervjumaterialet har den ansvarige genomfört den första utskriften. 

Därefter skiftade vi material och lyssnade igenom inspelningen och samtidigt kontrollerade att 

utskriften var fullständig. Detta anser vi ökat reliabiliteten i studien.  
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Resultat 

Analysmetoden som vi utgått ifrån i denna studie präglas av den fenomenografiska ansatsen. Vi 

ansåg att den passade till vår studie, då vi ämnade undersöka förskollärares syn på 

matematiklärande utomhus och den vuxnes möte med matematik kunde då visa på hur denna 

förstår fenomenet (Björklund, 2007, s.67). Genom observation och intervju kunde vi synliggöra 

detta. Denna analysmetod har för avsikt att beskriva olika uppfattningar som människor har kring 

ett fenomen i sin omvärld (Alexandersson, 1994, s.112).  

Resultaten av delstudierna kommer här nedan att presenteras enligt följande. Den stationära 

förskolans fullständiga resultat presenteras först och följs sedan av den mobila förskolans resultat. 

Vidare redovisas observationsresultatet före intervjuresultatet för varje förskola. 

Beskrivningskategorier används inom den fenomenografiska ansatsen för att sammanställa de 

olika uppfattningar som en grupp människor har kring ett fenomen (Uljens, 1989, s.39). Vi valde 

att kategorisera datamaterialet i fyra kategorier för att synliggöra lärarnas uppfattning om 

matematiklärande utomhus. Kategoriseringen formades utifrån vår intervjuguide.  

 

Observationernas resultat redovisas utifrån kategorin 

 Omvandling av strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10 

Samt att de rubriceras efter de matematiska begrepp som framträder i lärarens arbete med 

barnen. 

 

Intervjuernas resultat redovisas utifrån kategorierna 

 Uppfattning om matematiklärande 

 Uppfattning om utemiljöns pedagogiska användning för matematik 

 Uppfattning om strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10  

 

Resultat från observationer – stationära förskolan (Marie ansvarig)  

Jag har upprepade gånger gjort observationer av lärare på en förskola när de haft naturskola. 

Naturskolan är inplanerad till en gång i veckan och genomförs i halvgrupp, vilket innebär att varje 

barn har naturskola varannan vecka. Platsen de går till är alltid densamma, det vill säga ett 

närbeläget skogsparti med både barr och lövträd.  

 

 

Omvandling av strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10  

Nedan följer resultatet från de observationer som genomförts på den stationära förskolan.  
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Naturskola – antalsuppfattning och geometri 

Vid detta observationstillfälle är det nio barn, lärare B och en barnskötare som är ute i skogen. 

De vuxna samlar barnen sittandes på en lång stock. Lärare B börjar med att repetera från gången 

innan om allemansrätten, vad man får och inte får göra i skogen. Vidare berättar lärare B att i dag 

skall barnen arbeta utifrån uppdragskort, som denna har samlade i en tygpåse. Själva uppdragen 

är endast formulerade i skriven text vilket medför att läraren talar om att de kan få hjälp att läsa 

uppdraget. Lärare B visar sedan på ett exempel på hur ett uppdrag kan se ut, hämta sju olika saker 

från naturen. Lärare B berättar även för barnen att de skall visa sitt genomförda uppdrag för en 

av lärarna, innan de får ta ett nytt uppdragskort ur påsen. Barnen är ivriga att få dra sitt kort och 

skuttar glatt i väg för att genomföra sitt uppdrag. Exempel på uppdrag barnen drar är bland 

annat, lägg tio kottar i en cirkel, hitta fem små stenar och lägg i en cirkel, lägg fyra kottar i en 

fyrkant, hämta fler saker än du har fingrar och spring till tre olika träd och sedan tillbaks. Barnen 

arbetar självständigt men under uppdragens utförande uppmuntrar och stöttar läraren barnen. 

 

Naturskola – Begrepps och rumsuppfattning 

Vid detta observationstillfälle är barnen tio till antalet med lärare B och en barnskötare. Barn och 

vuxna samlas vid en stock i skogen. Lärare B berättar för barnen att de idag skall arbeta med 

uppdragskort, som finns i en tygpåse. Läraren ger barnen ett exempel, hämta något tunt. Detta 

väcker till diskussion om vad tunt kan innebära. Ett barn visar då på ett löv och får bekräftelse av 

lärare B att löv är tunna och motsatsen till tunn är tjock. Därefter får varje barn dra ett 

uppdragskort ur tygpåsen. Även denna gång läser läraren upp vad som står på kortet. Exempel på 

uppdragens innehåll, ställ dig ovanpå något, hämta något som är tjockare än din tumme, ställ dig 

bredvid någon, hämta något som är lätt samt klättra över något. Det sista visar sig vara lite svårt 

för barnet att tolka vad som menas, men med lite vägledning från lärare B så utförs uppdraget. 

Varje uppdrag visas för en av de vuxna. 

 

Naturskola – färgkort och sortering 

Vid detta observationstillfälle deltar elva barn, lärare C och en barnskötare. Barn och vuxna 

samlas sittandes i skogen runt en vit vaxduk som ligger utbredd på marken. Lärare C inleder med 

att uppmärksamma barnen på naturens olika färger och talar om att dagens uppgift handlar om 

att barnen parvis skall få leta färger i naturen. Lärare C delar därefter in barnen två och två. I en 

grupp blir de tre. Barnen ställer sig tillsammans med sin samarbetskamrat, varefter lärare C tar 

fram tygpåsen med färgkort och drar ett kort som ett exempel. Kortet visar en grön nyans, 

läraren plockar upp ett löv i samma nyans och visar det för barnen. Vidare förklarar lärare C att 

barnen skall lägga färgkortet med det hittade föremålet på den vita duken. Barnen drar parvis sitt 

färgkort och ger sig ivrigt i väg på färgjakt. Efter att barnen dragit alla färgkort (25 stycken) ur 
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tygpåsen, samlas de åter runt vita duken. Barnen reflekterar över sina fynd tillsammans med de 

vuxna. Aktiviteten avslutas med att barnen får sortera alla färgkort och föremål efter färg.  

 

Naturskola – mängd och vikt 

Vid detta observationstillfälle är barnen i helgrupp, det vill säga 20 barn. Barnen arbetar med 

tema ekorren och skall i dag få samla in ekorrens dagsranson mat, därav att alla barn har 

naturskola samtidigt. Barngruppen står samlad i en stor ring runt lärare A som med 

intresseväckande röst samtalar med barnen om vad som ska ske ute i skogen. Dagens uppdrag 

består av att tillsammans samla ihop 200 grankottar, som är dagsransonen mat för en ekorre. 

Barngruppen resonerar om hur de ska lösa uppdraget och tillsammans med lagom stöttning av 

lärare A kommer de fram till att om varje barn plockar tio kottar var så får de tillsammans ihop 

200 kottar. Alla barn är ivriga att börja, men några barn är osäkra på hur många tio är. Läraren 

visar då på handens tio fingrar. Barnen samlar tillsammans ihop grankottarna och lägger de i en 

stor plastsäck. När alla barn har lagt i sina kottar samlas de runt säcken och reflekterar över 

mängden kottar. De barn som vill får känna på säckens tyngd. 

 

Resultat från intervjuer – stationära förskolan (Marie ansvarig) 

Nedan följer resultatet från de intervjuer som genomförts på den stationära förskolan.  

 

Uppfattning om matematiklärande 

De intervjuade lärarna ger skiftande svar om deras egen erfarenhet och inställning till matematik. 

Lärare A menar att det är bra med matematik och att hon förknippar det med logiskt tänkande. 

Hennes erfarenheter är positiva rörande ämnet men hon framhåller att hon upplever det 

stressande att möta stora tal som skall beräknas med huvudräkning. Med åren har hon utvecklat 

en vidare syn på matematik då hon har fått upp ögonen för att matematik kan finnas i så mycket 

som i exempelvis musik, estetik och det periodiska systemet. Vidare menar hon att matematik 

inte går att särskilja från språket utan att de hör ihop. Lärare B berättar att hon hatade matematik 

i skolan, anledningen till detta förklarar hon som dåliga erfarenheter av lärare och brist på 

varierad undervisning i ämnet. Även erfarenhet från hemmet bidrar till hennes negativa bild av 

matematik, hon lyfter fram att ”mamma menade att vi inte var bra på matte i vår familj”. Något 

hon anser att hon bär med sig fortfarande. En helt annan bild av matematik har lärare C, då hon 

berättar att ämnet alltid varit hennes favorit ämne i skolan och hon anser att matematik är ett 

viktigt ämne. Dock möttes hon av en lärare som inte lyckades utmana och stimulera hennes 

matematiska utveckling på mellanstadiet, men fick då stöd och utmaning hemifrån vilket gjorde 

att hon ändå behöll sitt stora intresse för matematik.  

Då lärarna redogör för matematik i den egna verksamheten är alla överens om att de tror att 

barnen inte är medvetna om att de arbetar med matematik. Lärarna anser sig inte heller behöva 
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synliggöra barnen på detta, eftersom det ofta kan uppfattas som ett laddat ämne som lärare C 

uttrycker det. 

 Vidare menar lärare C att de i verksamheten försöker lyfta in matematik i allt de gör och har 

därför sällan planerade mattestunder. Lärare B försöker i likhet med lärare C att få in matematik i 

många olika situationer, men fastnar ofta i siffror och räknande. Alla lärarna är överens om att ett 

konkret material är viktigt för att synliggöra matematik och för att kunna väcka intresse hos 

barnen. Lärare A framhåller även vikten av att spela spel med barnen exempelvis Fia med knuff 

och Memory, hon betonar att detta stimulerar barns logiska tänkande. Vidare berättar hon att 

barnen visat stor fascination för geometri, då hon har arbetat med kubismen i skapande form 

tillsammans med barnen. Detta har lett till att hon har arbetat mycket med geometri i olika 

sammanhang.  

 

Uppfattning om utemiljöns pedagogiska användning för matematik 

Samtliga lärare har en positiv inställning till att vara ute och är överens om att utemiljön är 

betydelsefull för barnen då den ger frisk luft, motorisk övning samt för att utveckla barnens 

sociala samspel. Lärare B och C framhåller även att förskolan har en viktig roll i dag då det gäller 

barns utevistelse. Många barn vistas större delen av dagen på förskolan och hinner kanske inte 

vara ute när de kommer hem. Lärare C betonar även att dagens teknik upptar mycket tid i 

anspråk för barnen, vilket gör att de rör sig mindre menar hon.  

Lärare A ser främst utevistelsen som ett tillfälle för barnen att få fritt spelrum då det är mycket 

regler att rätta sig efter inomhus och hon menar att ute skall barnen få vara fria från vuxenprat. 

Hon anser att utemiljön ger läraren möjlighet att vara en iakttagare och på så sätt kunna observera 

barnen i deras lek och samspel. Samtidigt betonar lärare A vikten av att kunna använda sig själv 

som ett redskap för lärande, hon förtydligar detta genom att man vid sandlådekanten skall kunna 

fånga det som erbjuds, allt behöver inte vara så tillrättalagt. Hon lyfter att ”du ska kunna sitta ute 

och plocka stenar ur sanden, vem hittar störst, minst? Om man vill arbeta med matematik […]”. 

 Både lärare B och C berättar att de en gång i veckan går i väg till skogen och har naturskola, 

med halva barngruppen. De menar att ute i skogen integreras matematiken på ett naturligt sätt, 

barnen får sortera efter storlek, färg eller plocka ett antal naturföremål och placera dem till en 

siffra. Lärare B framhåller att hon skulle vilja ha mer tid för naturskola, eftersom varje barn 

endast kommer till skogen en gång varannan vecka. Det som styr här menar hon är att det är för 

lite personal och poängterar att naturskolan lätt kan bli inställd vid personalbrist. Tiden är också 

en styrande faktor och hon förtydligar att det då är svårt att lämna förskolegården efter lunch, för 

då är man själv ansvarig över hela barngruppen vid denna tidpunkt. Men lärare B ser ändå 

möjligheten att gå ut på gården vid denna tidpunkt, men då måste hela barngruppen gå ut 

tillsammans med den tillgängliga läraren, menar hon. Lärare C upplever att det inte finns 

utrymme för barnen att själva välja om de vill gå ut eller vara inne efter lunch. Hon betonar att 

det är svårt att få personalen att räcka till, några barn sover och det är raster samt planeringstider 
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att rätta sig efter. Vidare menar hon att ”det känns inte bra att barnen inte kan välja, med tanke 

på barns inflytande och möjlighet att påverka”. 

 

Uppfattning om strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10 

Gemensamt för lärarna är att de uppfattar den nyreviderade läroplanens strävansmål i matematik 

som mer tydliga och konkreta än tidigare. Lärare A menar att förskollärarens roll har förtydligats 

och hon anser att den är mer lik skolans syn på barn och även lärarrollen tydliggörs i likhet med 

skolans läroplan. Lärare A betonar att det är ett steg i rätt riktning för att förstärka förskollärarens 

yrkesroll och hon menar att förskolans verksamhet måste synliggöras för omvärlden. Hon 

berättar att förskolan har en viktig roll för att grundlägga barns lärande. Lärare A och B tycker att 

den nyreviderade läroplanen har väckt upp hur viktig matematiken är och vikten av att den 

kommer in i verksamheten. Lärare A framhåller ”vi får lära oss att konkretisera vad som är 

matematik för barnen”.  

Lärare B berättar att hon försöker få in matematik mer i verksamheten nu och använder 

läroplanen mera, tidigare har den legat i en låda säger hon. Vidare menar hon att hon fått insikt i 

att det inte bara är siffror som är matematik, utan att det är så mycket mer exempelvis färger och 

former. Lärare C menar att den stora förändringen med den nyreviderade läroplanen är att barns 

inflytande har förtydligats och att det är större fokus på det. Hon säger att hon uppfattar de nya 

målen inom matematik som mer konkreta än tidigare, men upplever inte det som någon stor 

skillnad eftersom hon menar att målen alltid har behövt omvandlas i praktiken. Hon tänker att 

detta har att göra med att hon är relativt nyutbildad och därför väl insatt i läroplanens mål, det är 

säkert större omställning för de som arbetat länge för då behöver man nog tänka på ett nytt sätt, 

menar hon. Lärare C berättar även att hon går en implementeringskurs av den nyreviderade 

läroplanen, där det diskuteras hur läroplanens mål kan konkretiseras i arbetet med barnen. Hon 

lyfter fram att ”många gånger är det fina ord, men hur kan vi omsätta dessa i verksamheten? Det 

är fortfarande tolkningsutrymme”.  

Lärarna är eniga om att barn lär sig i sociala sammanhang. Lärare C framhåller att det är viktigt 

att försöka möta och anpassa aktiviteter efter barnens olika behov. Det kan vara svårt men det 

gäller att försöka erbjuda olika typer av aktiviteter så att barnen får möjlighet att använda hela sin 

kropp och alla sinnen, betonar hon. Även lärare A framhåller vikten av att barnen får uppleva 

med alla sina sinnen. Vidare betonar hon att lärandet är jätteviktigt och betydelsen av att ge 

barnen erfarenheter som kan leda till ny kunskap. Den vuxne skall vara en inspirationskälla och 

locka fram barns nyfikenhet, menar hon. Lärare B berättar att hon ser möjligheterna i stunden 

och försöker fånga upp dem, hon vill se hela dagen som ett lärande. Hon betonar att som lärare 

skall man inte vara rädd för att inte ha rätt svar, för det finns möjlighet att söka rätt på det.  

Lärare A och B upplever att de har en stor frihet att planera och genomföra sitt arbete med 

barnen, de ser inga större hinder utan väljer att se möjligheterna i stället. Lärare A anser att 

diskussion och reflektion är nödvändigt när något inte fungerar i verksamheten och hon menar 
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att det är viktigt att kunna tänka om i nya banor. Lärare C framhåller att det finns traditioner och 

rådande normer som bidrar till att forma verksamheten. Hon lyfter fram att hon kan få höra att 

”så här brukar vi göra och det har fungerat bra”. Lärare C berättar att hon då får välja vilka saker 

som hon värdesätter och tar strid för dem, andra mindre viktiga saker bortser hon ifrån. 

Resultat från observationer – mobila förskolan (Christina ansvarig) 

Jag har under en dag varit med den mobila förskolan och genomfört observationer av lärarna. 

Den utvalda platsen för dagen var vid ett friluftsområde med tillgång till en värmestuga och 

skogsmiljö där ett rikt utbud av naturmaterial fanns till hands. För dagen var det 16 barn och tre 

lärare samt en resurs närvarande. 

 

Omvandling av strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10 

Nedan följer resultatet från de observationer som genomförts på den mobila förskolan.  

 

Uteverksamhet – Samling med ordningstal och tid 

Lärarna samlar barnen ståendes i en ring efter att de klivit av bussen och tagit på sig 

reflexvästarna. Lärare D hälsar god morgon och frågar barnen om de vet vilken dag och månad 

det är. Barnen gissar några gånger, varefter lärare D berättar att det har blivit en ny månad. Ett 

barn svarar då december och lärare D bekräftar detta och undrar vilket datum det är. Då svarar 

ett barn att denna har öppnat första luckan idag. Här inleds en diskussion runt adventskalendern 

och hur många luckor den innehåller samt vilken siffra som står på dagens lucka. Ett annat barn 

säger att denna har öppnat två luckor idag, vilket leder till att några barn ifrågasätter och menar 

att man bara får öppna en lucka varje dag. Det visar sig att barnet har två kalendrar.  

 

Uteverksamhet – Addition upp till tio och rumsuppfattning 

Barnen står samlade i en ring utanför bussen med reflexvästarna på sig. Varje väst är märkt med 

en siffra mellan ett och nio. Lärare D upplyser barnen om en övning de gjort tidigare, där barnen 

fått öva tiokamrater. Lärare D börjar med att fråga ett barn om vilken siffra denna har på sin väst. 

Barnet svarar fyra, varefter lärare D undrar vilken sifferkamrat som behövs för att det skall bli tio. 

Lärare D tydliggör för alla barnen genom att visa med fingrarna vilken siffra som behövs och 

betonar att alla måste få möjlighet att tänka efter innan de svarar. Barnet med siffran fyra på 

västen upplyser om att denna behöver siffran sex för att det är siffran fyras tiokamrat. När barnen 

hittat varandra så bildar de ett par och ställer sig först i ledet. Lärare D uppmärksammar två barn 

som redan hittat sin tiokamrat och visar på att de kan ställa sig före det andra paret. Aktiviteten 

fortgår i samma mönster där barnen får bilda par med sin tiokamrat och ställa sig exempelvis 

efter, före, bakom, mellan olika par i ledet. När fyra par står i ledet ber lärare D att det femte 

paret ställer sig i mitten av ledet. När barnen löst uppgiften frågar lärare D hur de kommit fram 
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till lösningen. Tillsammans reflekterar de över detta. När alla barn tagit plats i ledet kan 

barngruppen och lärarna bege sig till den utvalda platsen för dagen.  

 

Uteverksamhet – Antal och problemlösning vid lunchen i värmestugan 

I värmestugan där barn och lärare skall äta lunch finns det tre separat placerade mindre 

rektangulära bord med bänkar placerade längs långsidorna. Tio av barnen tränger ihop sig runt ett 

av borden. Varpå lärare F uppmärksammar detta och utmanar barnen att fördela sig jämt vid det 

aktuella bordet och det som står tomt bredvid. Lärare F uppmuntrar barnen att räkna hur många 

de är och stöttar samt ställer öppna frågor hur de kan lösa detta. Barnen pratar med varandra om 

hur de skall lösa problemet och lärare F finns hela tiden vid deras sida för att uppmuntra och 

bekräfta deras lösning.  

 

Uteverksamhet – Antalsuppfattning, vikt och sortering 

Lärare E samlar barnen sittandes runt en vit presenning. Det blåser kraftig vind. Därför ber lärare 

E några barn att hämta en tung sten till varje hörn på presenningen, varpå dessa barn ivrigt 

springer iväg och kommer tillbaka med riktiga stenbumlingar. Detta leder till ett reflekterande om 

olika viktbegrepp. När alla barnen åter är på plats runt presenningen berättar lärare E att de skall 

få ett uppdrag som de känner igen sedan tidigare. Uppdraget går ut på att alla barnen skall samla 

olika naturföremål, lika många som siffran på västen visar. Lärare E förtydligar att det skall vara 

olika naturföremål, en diskussion om vad ett naturföremål kan vara startar. Vidare uppmuntrar 

lärare E barnen att ta hjälp av en kompis om de är osäkra på siffran eller antalet. När barnen 

samlat sina naturföremål, ombeds de att lägga dessa på presenningen och sedan sätta sig ner. De 

barn som behöver stöttning får tydlig hjälp av en lärare som konkretiserar med fingrarna och låter 

barnen tänka själva. När uppdraget är slutfört och alla sitter runt presenningen upplyser lärare E 

barnen om att man kan sortera allt material de samlat in. Lärare E ställer öppna frågor vad 

sortering är samt hur detta kan gå till. Barnen väljer att sortera alla stenar först och vidare sorteras 

kottar, pinnar, löv med mera för sig. Under hela aktiviteten visar lärare E intresse för barnens 

egna tankar och åsikter. Aktiviteten avslutas genom att lärare E sammanfattar hur barnen sorterat 

och lyfter fram att sortering kan gå till på många olika sätt. 

 

Resultat från intervjuer – mobila förskolan (Christina ansvarig) 

Nedan följer resultatet från de intervjuer som genomförts på den mobila förskolan 

 

Uppfattning om matematiklärande 

Två av de intervjuade lärarna bär med sig negativa erfarenheter av matematik från den egna 

skoltiden, medan den tredje enbart har positiva erfarenheter. Lärare E berättar att hon alltid har 

tyckt att matematik är intressant och aldrig sett det som ett svårt ämne. Vidare ser hon sig som en 
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analytiskt resonerande person som roas av att få utmana det matematiska tänkandet, både inom 

ekonomi och inom vardagsmatematik. Både lärare D och F lyfter fram att de uppfattade 

matematik i skolan som hemsk och jobbig. Lärare F menar att skolan ändå lyckats med att lära 

henne goda grunder i aritmetik, då det fanns mer tid att befästa kunskapen i de lägre åren i 

skolan. Hon berättar att i högstadiet fick hon svårigheter med matematiken då både tempot och 

nivån ökade och hon lyfter fram att ”hängde man inte med så blev det svårt att förstå nästa 

moment, det blev som rena kinesiskan”.  

Då lärarna lyfter fram hur de arbetar med matematik i den egna verksamheten anser de alla att 

det är av stor vikt att synliggöra för barnen att det är matematik de arbetar med. Lärare E och F 

betonar att de ofta och i olika situationer använder begreppet matematik i arbetet med barnen, 

för att grundlägga en förståelse hos barnen att matematik kan vara så mycket. Lärare E berättar 

att det kan bland annat vara geometri, mätning, rumsuppfattning, kartor/orientering och 

kategorisering. Barn kan lätt förknippa matematik med att räkna, menar lärare E. Lärare F säger 

att hon ofta frågar barnen om vad matematik är, hon menar att detta görs för att få reda på barns 

tankar runt ämnet. Vidare lyfter lärare D att hon efter avslutad matematikaktivitet upplyser 

barnen att de har arbetat med matematik. Hon menar att hon gör detta för att ge barnen en 

positiv upplevelse av matematik, men poängterar att detta alltid sker efter avslutad aktivitet. 

Jag upplyser inte barnen om att det är matte i förväg för då kanske de blir negativt inställda, för 

många har kanske äldre syskon de hört suttit och tragglat med siffror och matteboken. 

Alla lärare berättar att det material som används i verksamheten anpassas mycket efter de platser 

de befinner sig på för dagen. Lärare E menar att arbetet med barnen är situationsrelaterat och att 

det inte alltid behöver förbereda konkret material. Hon ger exempel på att i arbetet med former 

kan de titta på vägskyltar och olika byggnader. För att sedan jobba vidare med barnen genom att 

skapa egna hus i snö och sedan måla dessa. Även lärare F betonar vikten att ta tillvara miljön och 

dess material. Hon visar att med små medel kan en aktivitet skapas för att främja barns lärande, 

exempelvis en tärning och en trappa blir till en matematikstund i samspel med vuxna och barn. 

Lärare D framhåller att de endast har ett litet pedagogiskt material med sig på bussen såsom 

presenning, färgkartor, hinkar och spadar. Hon ser inte detta som något hinder utan menar att 

naturen har mycket att erbjuda samt även den egna kroppen kan med fantasins hjälp bli ett 

användbart redskap för matematiklärande.  

 

Uppfattning om utemiljöns pedagogiska användning för matematik 

Samtliga lärare har en mycket positiv inställning till att vara ute och ser inte vädret som något 

större hinder. Lärare E betonar dock att vissa perioder då vädret är slaskigt, blåsigt och kallt, kan 

arbetet kännas tungt. Lärare D lyfter fram att vid regn söker de skydd i skogen, på så sätt märker 

de inte av regnet så mycket. Vidare berättar hon att när hon blev erbjuden arbetet på bussen var 

hennes inställning först negativ till att vara ute hela tiden, men såg det sedan som en utmaning 
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och menar att hon lärt sig otroligt mycket av sina kollegor, nu ser hon till utemiljöns möjligheter 

istället. Lärare D och E lyfter fram att barnens motorik utvecklas på kort tid när de får vara ute 

mycket i oplanerad miljö och barnen blir också piggare och gladare, menar lärare D och F. Även 

barnens fantasi utvecklas när de inte har färdiga leksaker att leka med, utan de får skapa egna 

lektillfällen och leksaker med hjälp av det material som erbjuds, menar samtliga lärare. Lärare E 

och F framhåller vikten av att erbjuda olika miljöer åt barnen, de anser att varje dag skall erbjuda 

nya utmaningar och intryck. Lärare E uttrycker ”det går att göra det mesta ute som går att göra 

inne, fast på ett annat sätt”.  

Vidare betonar hon att barnen genom autentiska upplevelser får möjlighet att erfara med alla 

sinnen, samt att språket utvecklas när begrepp konkretiseras. Lärare D lyfter att lärarrollen 

handlar om att erbjuda barnen en stimulerande miljö där de kan lära sig saker, men även att se till 

varje barns olika förmågor och utveckla dessa. Lärare E ser detta som en utmaning och hon 

menar att det krävs en engagerad lärare som kan inta en medforskares roll i relation till barnen.  

Lärare E framhåller att barngruppens ålder har stor betydelse för att denna verksamhet skall 

fungera. Hon förtydligar att blöjbyten, långa promenader från bussen och behov av sömn mitt på 

dagen är faktorer som skulle försvåra arbetet med barnen om de skulle vara för unga. Lärare D 

och F lyfter även fram att en del fyraåringar som börjar på bussen ännu inte blivit torra, och 

menar att detta kan uppfattas som ett hinder under kallare perioder. Hon förtydligar att ansvaret 

ligger hos lärarna att påminna i tid då toaletten kan ligga en bit bort. Lärare D och E menar även 

på att barnen måste skolas in i verksamheten och vad de har att rätta sig efter. De visar på det 

genom att beskriva avsaknaden utav staket kan utgöra risker, exempelvis vid närhet till vatten. 

Även tid påverkar hur arbetet i verksamheten läggs upp, upplyser lärare D och F. De beskriver att 

styrda aktiviteter förläggs efter lunch, då barnen lekt av sig, är mätta samt att det finns gott om tid 

och personal, då en av lärarna alltid är upptagen med att lasta och forsla mat på förmiddagen. 

Lärare F uttrycker att hon vill ge barnen gott om tid, hon vill att barnen skall få känna att de kan 

få göra klart utan stress. Vidare menar samtliga lärare att de vissa dagar måste vara tillbaka tidigare 

en vanligt till den fasta förskolan för olika uppdrag och möten. Lärare D lyfter även att det är 

svårt att få tid för gemensam planering, men uttrycker ändå att ”det låter kanske väldigt positivt, 

men det finns få hinder… Gör vi det till ett problem, så blir det ett problem”. 

 

Uppfattning om strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10 

Gemensamt för alla lärare är att de uppfattar den nya läroplanen som mer tydlig i sina mål att 

sträva mot. Lärare D och E betonar att det är ökat fokus på fyra områden, matematik, språk, 

naturkunskap och teknik. Lärare E upplever ändå att skillnaden inte är så stor hur de arbetade 

förr mot nu, och menar att de alltid arbetat mycket med dessa områden innan. Lärare F berättar 

[…] nu är vi väldigt noga med hur vi uttrycker oss när vi tydliggör för barnen att det är matematik, 

det är nog den största skillnaden för min del. Nu använder man också olika begrepp med barnen 

mer medvetet än förut, vi betonar att det är matematik för barnen. 
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Lärare F framhåller att leken fortfarande står i fokus för lärandet i förskolan, vilket hon uppfattar 

som positivt. Vidare lyfter lärare D och E att ansvarsrollen för förskollärare har ökat. Lärare D 

tydliggör även det ökade kravet på dokumentation, hon säger att det är ”viktigt att vi blir bättre 

på att visa på att vi verkligen arbetar med matte, dokumentationen blir viktig för att tydliggöra”.  

Lärarna är överens om att vissa normer och förväntningar delvis styr verksamheten. Lärare E 

berättar att när verksamhetsformen startade för några år sedan sågs de inte med blida ögon från 

den fasta förskolan eftersom bussen tog de äldsta barnen. Vidare menar lärarna att de har krav på 

sig från den fasta förskolan att vara med på olika uppdrag och möten, lärare D betonar att de då 

är tvungna att korta av sin dag ute, vilket leder till att alla på bussen blir berörda. Lärare E anser 

att det finns tankar om likformighet från den fasta förskolan. Samtliga lärare berättar att de 

tillsammans med den fasta förskolan firar traditionella högtider som exempelvis lucia och 

midsommarfest, men framhåller även att de skapat egna traditioner tillsammans med de andra 

mobila förskolorna. Lärare F lyfter att det finns förväntningar på att lärarna på bussen praktiskt 

skall utföra lika mycket sysslor som de på den fasta förskolan, hon uttrycker 

[…] det blir lite vi och dom. Vi har olika förutsättningar så det kan lätt uppfattas att vi inte vill, 

men man hinner inte alltid eftersom vi i bästa fall är två lärare när vi kommer tillbaka, men oftast 

har vi ensamt ansvar över barngruppen. 

Lärare D betonar att verksamheterna ser olika ut och därför kan det lätt bli missförstånd. Hon 

berättar att den fasta förskolans personal inbjuds att få följa med bussen för att få ökad inblick i 

uteverksamheten. 
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Analys 

Nedan följer analyser av resultaten från de observationer och intervjuer som utförts på den 

stationära förskolan och den mobila. Analys från den stationära förskolan presenteras först, följt 

av den mobila förskolans analys. Analyserna kopplas till litteraturöversikten och mot de teoretiska 

perspektiv som används i denna studie.  

Analys av observationsresultat – stationära förskolan (Marie ansvarig) 

Nedan följer analys av resultaten från observationer på den stationära förskolan. 

 

Omvandling av strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10 

Samtliga lärare visar på att de medvetet planerar för matematik aktiviteter i utemiljön och det blir 

väl synligt att de tar hjälp av det material som erbjuds i naturen. Detta går i linje med det 

Dahlgren och Szczepanski (2004,s.12) uttrycker när verkligheten knyts till verksamheten gynnas 

hela kroppens delaktighet. De menar att matematiska och språkliga begrepp kan konkretiseras i 

utemiljön och där får barnen erfara dessa genom kroppen och sinnena. Ett lärande möjliggörs 

hos barnen då praktiska och teoretiska erfarenheter får mötas. På så vis får barnen även möta 

Björklunds (2007, s.119) fyra kritiska villkor, variation, samtidighet, rimlighet och hållpunkt, som 

är samspelande villkor i barns pågående lärandeprocess. I lärarnas arbete med barnen har dessa 

fyra kritiska villkor kunnat uppfattas i observationerna, då barnen får möta olika matematiska 

begrepp och att dessa kan ha flera aspekter beroende på kontexten. Även förmåga att kunna 

fokusera delar och helhet samtidigt lyfter samtidighetens och variationens villkor (Björklund, 

2007, s.120 ff). Rimlighet handlar om att uppskatta mängd, bedöma storlek eller bestämma 

passande begrepps innebörd. Ett eller flera av dessa begreppsdelar kommer in i samtliga 

observationstillfällen och att barnen får använda sina förkunskaper och tidigare erfarenheter för 

att kunna bedöma rimligheten viket främjar ett lärande, på detta sätt blir hållpunkt synlig. I 

aktiviteten med uppdragskorten visas en stor variation av matematiska begrepp. Barnen får möta 

vardagliga begrepp genom förstahandsupplevelser, i samspel och dialog med andra kan dessa på 

sikt omvandlas till vetenskapliga begrepp (Smidt, 2010, s.98). Även Gelman och Gallistels fem 

principer synliggörs då barnen får räkna och möta antal på skiftande sätt (Sterner & Johansson, 

2008, s.72 ff).  

Samtliga observationstillfällen genomsyras av sociokulturella tankar, där samspel och dialog 

med andra barn eller vuxna uppmuntras och scaffolding är något som tydligt framträder i lärarnas 

arbete med barnen. Smidt (2010, s.164) menar att detta stöd ges mellan den vuxne och barnet i 

form av dialog, där den vuxne bör ha kännedom om var barnet befinner sig i sin utveckling för 

att kunna ge ett lämpligt stöd så att barnet kan lyckas. Detta sker inom den proximala 
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utvecklingszonen, Vygotskij (1978, s.86) framhöll att det ett barn i samarbete med en vuxen eller 

en mer kunnig kamrat kan prestera mer än om det skulle utföra det på egen hand, samt att det 

barnet utför med stöd i dag, kommer denne att på sikt klara själv. Lärare A använder både inne 

och utemiljön i aktiviteten där barnen arbetar med ekorren som tema. Både problemlösning och 

reflektion visas på då barnen tillsammans med en vuxen får diskutera sig fram till en lösning. 

Szczepanski (2007, s.14) betonar att reflektion i lärprocessen runt delar och helheter såväl 

utomhus som inomhus är nödvändigt för att främja lärande hos barnen. Vidare menar 

Szczepanski (2008, s.44) att kroppslig rörelse underlättar för kunskap att befästas, vilket speglar 

lärare A:s tillvägagångssätt när barnen får uppleva begreppet vikt då de får känna tyngden av alla 

kottar. Även lärare C samlar barnen för reflektion i slutet av aktiviteten, vilket Smidt (2010, s.101) 

lyfter är ytterst betydelsefullt vid lärande för att få utveckla förmågan att tänka och reflektera över 

de erfarenheter som gjorts. Lärare B:s aktivitet koncentreras kring att göra och barnen arbetar 

självständigt, men vid behov får de stöd av en vuxen. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2006, s.51) framhåller i sin studie att många lärare har inställningen om att lärande är detsamma 

som att göra, samt att endast ett fåtal av lärarna betonar vikten av att barnen skall ges möjlighet 

att reflektera för att främja lärande. Vidare menar Lundberg och Sterner (2009, s.53) att det är 

betydelsefullt att introducera matematik i lekens form för att tillvarata barns nyfikenhet och lust 

att lära. Betydelsefullt är också att uppmuntra barnen till reflektion, där de får ge uttryck för sina 

tankar. Lärare B speglar det första Lundberg och Sterner lyfter fram, dock lämnar hon inget 

utrymme för reflektion efteråt. Vid dessa tillfällen är antalet barn relativt litet och gruppstorleken 

är en ramfaktor som bör beaktas då den avgör hur mycket tid varje barn tillägnas av läraren 

(Lindström & Pennlert, 2006, s.44), ett mindre antal barn torde ge större möjlighet för reflektion.  

Analys av intervjuresultat – stationära förskolan (Marie ansvarig) 

Nedan följer analys av intervjuresultaten från den stationära förskolan. 

 

Uppfattning om matematiklärande 

I resultatet blir det synligt att lärarnas egen inställning och erfarenhet kring matematik har 

inverkan på hur de värdesätter och synliggör matematik för barnen. Lärare C uppger att hon bär 

på en positiv inställning till matematik trots vissa motgångar med lärare i mellanstadiet, hon 

menar att med god hjälp och utmaningar hemifrån kunde hon behålla sitt intresse för ämnet. 

Lundberg och Sterner (2009, s.52) betonar vikten av engagerande lärare som har förmåga att 

möta, stimulera och väcka nyfikenhet hos barn. De framhåller även hemmets betydelse för barns 

matematikutveckling, vilket visar sig i lärare C:s fall vara mycket värdefullt. Andersson (2006, 

s.11) menar att lärares egen inställning och erfarenhet av matematik har en betydande roll för hur 

denne lyfter fram ämnet i sin verksamhet. Detta speglar av sig i det som lärare C berättar om hur 

hon försöker få in matematik på ett medvetet sätt i många olika situationer i den dagliga 

verksamheten på förskolan. Vidare stämmer lärare C:s tankar överens med det Doverborg och 
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Pramling Samuelsson (1999, s.7) skriver om, då det gäller att se möjligheter i vardagen för ett 

matematiklärande. För att detta skall bli ett lärande för barnen krävs en medveten lärare som 

synliggör och utmanar barnen, vilket även är i linje med det lärare A berättar. Lärare A lyfter att 

matematik kan finnas i så mycket såsom musik och estetik som vid fiaspel och memory. Hon ser 

även språkets samspel med matematiken, vikten av detta synliggör Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999, s.8) i sin text där de skriver att grunden för lärande hos barnen skall utgå från 

olika upplevelser av fenomenet matematik och läraren skall finnas med som stöd och sätta ord på 

barnens erfarenheter för att de senare skall tillägna sig dessa begrepp.  

Negativa erfarenheter till matematik präglar lärare B:s inställning och erfarenheterna bärs med 

både från hemmet och från skoltiden. Emanuelsson (2008, s.42) betonar att om en lärare har 

negativ bild av matematik kan detta föras över på barnen. Emanuelsson lyfter även att matematik 

är ett ämne som ofta förknippas med starka känslor och dåliga erfarenheter, då många ser ämnet 

enbart som siffror och att räkna. Detta är något som väl stämmer överens med lärare B:s 

uppfattning om matematik, då hon menar att hon ofta fastnar i siffror och räknande med barnen.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2006, s.52) skriver att det är anmärkningsvärt att så 

många lärare i deras studie framhåller att det inte är nödvändigt för barnen att veta att det är 

matematik de möter i förskolan. Doverborg och Pramling Samuelssons resultat stämmer in på 

lärare A, B och C:s tankar om att matematik inte behöver synliggöras för barnen och de inte 

heller tror att barnen är medvetna om att de arbetar med matematik. Även fast lärare A och C har 

positiv inställning till matematik och får in detta i verksamheten på ett varierat sätt, väljer de ändå 

att inte medvetandegöra ämnet för barnen för att som lärare C uttrycker det, ”matematik är ett 

laddat ämne”. 

 

Uppfattning om utemiljöns pedagogiska användning för matematik 

Szczepanskis (2008, s.26) avhandling belyser tre perspektiv på utomhuspedagogiken, där 

kroppsperspektivet utgör ett. Inom detta perspektiv fokuseras rörelse för att stimulera till 

sinnesintryck, vilket främjar god hälsa. Detta perspektiv speglar vad de intervjuade lärarna anser 

är den främsta nyttan med utevistelse, då de menar att den ger frisk luft, motorisk övning och 

även utvecklar barns sociala samspel. Lärare A lyfter att utevistelsen skall barnen fritt få förfoga 

över, då hon ser innemiljön som en tydligt strukturerad verksamhet. Detta framhåller även 

Maynard och Waters (2007, s.259) i sin studie då de kunnat se att lärarna förväntar sig att barnen 

skall sitta tysta och stilla inne, ute är det däremot möjligt för barnen att leva ut. Vidare ser lärare A 

utemiljön som en social arena för barnen, där lek och samspel får utvecklas och hon som lärare 

kan inta en iakttagande roll, vilket visar på en medvetenhet om att lärarrollen har många uppdrag 

då hon utnyttjar utemiljön för att utveckla barns sociala kompetens. Även Szczepanski (2008, 

s.44) lyfter att utemiljön är gruppstärkande då barnen får utrymme att kommunicera och 

samarbeta i en friare miljö. Lärare A ser sig samtidigt som ett redskap för barns lärande och allt 
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behöver inte vara tillrättalagt, hon menar ”du ska kunna sitta och plocka stenar ur sanden, vem 

hittar störst, minst? Om man vill arbeta med matematik […]”. 

Här intar lärare A en medforskares roll, enligt Maynard och Waters (2007, s.261) innebär det 

att den vuxne interagerar och engagerar sig i barns tankevärld. I sin studie visar Szczepanski 

(2008, s.44) på att matematik och naturkunskap är gynnsamma områden att arbeta med i 

utemiljön, då han menar att kropp och sinnen aktiveras med hjälp av det material som erbjuds i 

utemiljön. Samma tankar har lärare B och C då de väljer att integrera matematiklärande i 

naturskolan och menar att skogen utgör en naturlig och varierad lärandemiljö för barnen. Lärare 

B påtalar att hon har en önskan om mer tid för naturskola, då barnen endast får komma till 

skogen varannan vecka. Hon menar att faktorer som styr är brist på tid och personal, och att 

lärarna ofta har ensamt ansvar för barngruppen efter lunch. Szczepanski (2008, s.52) framhåller 

detta som ett hinder då det utgör en säkerhetsrisk att gå iväg från förskolegården ensam som 

lärare med en stor barngrupp. Även lärare C lyfter svårigheter med att få personalen att räcka till 

efter lunch, då barnen i regel blir hänvisade till innemiljön, hon betonar att ”det känns inte bra att 

barnen inte kan välja, med tanke på barns inflytande och möjlighet att påverka som förtydligats i 

läroplanen”. 

Här syns det tydligt att ramfaktorerna tid och personal har stark inverkan på hur lärarna har 

möjlighet att planera sin verksamhet (Lindström & Pennlert, 2006, s.43 f). Eftersom personalens 

raster och planeringstid är förlagd mitt på dagen medför det en tillfällig personalbrist då barnen 

blir hänvisade till endast en personal. När personalen är fulltalig igen är klockan ofta så mycket att 

barnen börjar gå hem för dagen, på så sätt blir tid en styrande faktor under en stor del av dagen.  

 

Uppfattning om strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10 

Gemensamt för lärarna är att de uppfattar den nyreviderade läroplanens strävansmål i matematik 

som mer tydliga och konkreta än tidigare. Lärare A och C visar på en stor medvetenhet över sitt 

uppdrag som lärare. Lärare A anser att den nyreviderade läroplanen går i linje med skolans 

läroplan då det gäller synen på lärarrollen och lärande hos barnen. Hon menar att detta är i rätt 

riktning för att synliggöra förskolans verksamhet för omvärlden och stärka förskollärarrollen. 

Hennes yrkesroll blir här en betydelsefull länk för att grundlägga barns lärande. Vidare lyfter 

lärare C att hon upplever att den nyreviderade läroplanen lägger stor vikt vid barns inflytande. 

Hon betonar att hon inte ser någon större skillnad på hur hon arbetade förr mot nu när det gäller 

strävansmålen i matematik och lyfter att hon alltid behövt omvandla dessa i praktiken. Björklunds 

(2009, s.13) text speglar det som lärare A och C uttrycker genom att hon betonar vikten av att 

läraren i förskolan besitter kunskaper om barns matematiska tankeutveckling. Björklund (2009, 

s.13) framhåller även betydelsen av att läraren är insatt i aktuell forskning om lärande för att 

kunna se och skapa möjligheter för lärande i vardagen. Trots att lärare A, B och C har skiftande 

antal år inom yrket visar de alla på en tydlig medvetenhet och ambition att utvecklas i sin 

yrkesroll. Arfwedson och Lundman (1984, s.248) menar att en ny reform kan påverka lärares sätt 
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att hantera sina arbetsuppgifter och lärare kan komma att behöva förändra sitt synsätt och 

värderingar runt verksamheten.  

Lärare B har i och med den nyreviderade läroplanen fått upp ögonen för att matematik kan 

innefatta så mycket och inte bara siffror. Detta går i linje med det Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006, s.50) lyfter ifrån sin studie att lärare främst i sin verksamhet fokuserar på antal 

och siffror och ytterst sällan om att förstå siffrans innebörd. Lärare B har vidgat sin syn på 

matematik genom den nyreviderade läroplanen, detta visar på vikten av att läroplanen innehåller 

tydliga mål att sträva mot för att skapa en likvärdig förskola. Förut menar lärare B, låg läroplanen 

i en låda, men idag använder hon den aktivt i sin planering.  

I lärarnas ord går det att urskilja att de ser lärande som ett socialt fenomen och de är överens 

om att barn lär i sociala sammanhang. När lärare C uttrycker att verksamheten bör ta hänsyn till 

och anpassas till alla barns behov av utmaning och utveckling, visar detta på den proximala 

utvecklingszonen där lärande bygger på socialt samspel. Vygotskij (1978, s.86) framhåller att ett 

barn i samarbete med en vuxen eller en mer kunnig kamrat kan prestera mer än om det skull 

utföra det på egen hand, samt att det barnet utför med stöd idag, kommer denne att på sikt klara 

själv. Stödet eller scaffolding ges för att barnet skall kunna nå nästa nivå i dennes utveckling, 

varken för mycket stöd eller för litet (Smidt, 2010, s.122). Lärare A betonar vikten av att den 

vuxne fungerar som en inspirationskälla och ger barnen erfarenheter som lockar till nyfikenhet, 

som vidare kan leda till nya kunskaper hos barnet. Dessa tankar speglar sig i det Sterner och 

Johansson (2008, s.71) skriver då de menar att barn föds med en förmåga att uppfatta matematik, 

men för att denna förmåga skall utvecklas är det nödvändigt med en vuxen som utmanar och 

stöttar barnet på vägen. 

Integrative code är den skolkod som synliggörs i förskolan där helheter styr som exempelvis 

arbetslaget och samarbetet dem emellan (Linde, 2006, s.39 f). Lärare A och B:s yrkesrelation 

präglas av ett gott samarbete där de ger varandra utrymme att genomföra nya idéer för att hela 

tiden kunna utvecklas i sin yrkesroll. Detta sker genom att de väljer att se möjligheter istället för 

hinder, diskussion och reflektion tillsammans är därför nödvändigt för att kunna tänka i nya 

banor. Lärare C uppger en annan bild då hon berättar att det finns traditioner och normer som 

styr henne i sitt arbete på avdelningen. Linde (2006, s.39 f) anser att lärarens skiftande synsätt kan 

leda till konflikter i arbetslaget då lärares åsikter går isär. Detta speglar det lärare C uttrycker då 

hon menar att hon får välja vad hon tar strid för. 

Analys av observationsresultat – mobila förskolan (Christina ansvarig) 

Nedan följer analys av resultaten från observationer på den mobila förskolan. 

 

Omvandling av strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10 

Lärarna visar på en stor medvetenhet genom att föra in matematiklärande både planerat och mer 

spontant i verksamheten. Detta speglas i det Lundberg och Sterner (2009, s.52) framhåller vikten 
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av, barn måste tidigt få möta lärare i förskolan som är engagerade i barns lärande och som vill 

tillvarata barns nyfikenhet. Vidare lyfter Björklund (2009, s.11) att barn även behöver möta olika 

miljöer och människor, vilket hjälper till att främja begreppsbildning hos barnet.  

Björklunds (2007, s.119) kritiska villkor blir synliga i lärarnas arbete med barnen. Dessa villkor 

är samspelande delar som ingår i barns pågående läroprocess. När barnen får samla in ett bestämt 

antal naturföremål och sortera dessa utifrån olika kategorier, synliggörs alla fyra villkor som 

Björklund (2007, s.120 ff) lyfter fram, hållpunkt, rimlighet, samtidighet och variation. Genom att 

barnen får möta olika begrepp och grundlägga en förståelse för att de kan ha olika betydelse 

beroende av kontext. Barnen får även göra uppskattningar och värderingar i denna aktivitet som 

att uppskatta mängd och storlek samt att barnens tidigare erfarenheter och förkunskaper får 

komma till nytta. I sorteringsaktiviteten synliggörs även principen om räkneordens ordning, då 

barnen får para ihop räkneord med ett bestämt antal naturföremål. Kardinaltalsprincipen 

praktiseras också, liksom principen om godtycklig ordning samt abstraktionsprincipen (Sterner & 

Johansson, 2008, s.72 f). Många infallsvinklar runt matematik kommer in i denna aktivitet.  

Tid är också ett begrepp som framträder i observationerna, då lärare D spontant fångar det 

som barnen visar intresse för när de börjar prata om adventskalendern. Tid är ofta ett bortglömt 

begrepp att uppmärksamma i arbetet med barnen, menar Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2006, s.50).  

Då barnen fick öva tiokamrater visar detta på hur avancerad matematik på ett lekfullt och 

konkret sätt kan föras in i förskolan. Detta lärande stöds av den proximala utvecklingszonen och 

scaffolding, då barnen i samspel och dialog med både barn och den vuxne kommer fram till en 

lösning (Vygotskij, 1978, s.86). Barnen får stöd av att läraren tar hjälp av sina fingrar för att 

konkretisera antalet, det vill säga scaffolding (Smidt, 2010, s.122). Detta lärande blir också väl 

synligt vid matsituationen där barnen utmanas till problemlösning genom samspel och dialog.  

Lärares förhållningssätt till matematik har stor inverkan på om barnen ges möjlighet att 

reflektera kring sitt matematiklärande i verksamheten (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006, 

s.51). Detta går i linje med hur lärarna förhåller sig till barnen och för att främja deras lärande. 

Smidt (2010, s.101) lyfter att det är ytterst betydelsefullt vid lärande att få utveckla förmågan att 

tänka och reflektera över de erfarenheter som gjorts. 

Analys av intervjuresultat – mobila förskolan (Christina ansvarig) 

Nedan följer analys av intervjuresultaten från den mobila förskolan. 

 

Uppfattning om matematiklärande 

Resultatet lyfter att samtliga lärare anser att det är av stor vikt att synliggöra matematiken i arbetet 

med barnen. Lärare E och F berättar att de ofta använder begreppet matematik i sitt arbete med 

barnen, detta för att grundlägga en förståelse för ämnet hos dem. Detta går i linje med det 

Thisner (2006, s.100) framhåller i sin text då hon lyfter fram betydelsen av att synliggöra och 
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förtydliga för barnen när det är matematik de arbetar med. Lärare F säger att det är viktigt att 

reflektera och tillvarata barnens tankar runt matematik, något som styrks av det Smidt (2010, 

s.101) skriver då hon menar att det är betydelsefullt vid lärande att få utveckla förmågan att tänka 

och reflektera över de erfarenheter som gjorts.  

Lärare D berättar  

[…] jag upplyser inte barnen om att det är matte i förväg för då kanske de blir negativt inställda, 

för många har kanske äldre syskon de hört suttit och tragglat med siffror och matteboken. 

Hon väljer medvetet att inte tala om i förväg för barnen att det är matematik de skall arbeta med, 

utan gör det i stället efteråt för att barnen skall få en positiv bild av ämnet. Hennes tankar går att 

se i det Emanuelsson (2008, s.42) beskriver då han lyfter att matematik ofta förknippas med 

starka känslor och många bär på negativa erfarenheter av ämnet. Thisner (2006, s.100) betonar 

vikten av positiva erfarenheter av ämnet för att stärka barnens självförtroende och inställning till 

matematik, detta speglar sig i det lärare D uttrycker. Doverborg och Pramling Samuelsson (2006, 

s.50) lyfter från sin studie att lärare främst arbetar med antalsförståelse med barnen och detta sker 

framförallt vid samling och rutinsituationer. De menar även att andra matematiska begrepp som 

exempelvis volym och längd arbetas det sparsamt med. Lärare E visar på en stor medvetenhet då 

hon redogör för att matematik kan omfatta så mycket i arbetet med barnen och menar att barn 

ofta förknippar matematik med att räkna. Detta går inte i linje med det Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006, s.50) visar på i sin studie.  

Samtliga lärare berättar att de anpassar sig efter den miljö de befinner sig på för dagen och de 

väljer att se de möjligheter som platsen erbjuder. Med små medel kan en lärandestund skapas 

menar lärarna och detta stämmer väl överens med det Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999, s.43) skriver då de menar att utemiljön och dess naturföremål erbjuder rika möjligheter för 

barnen att möta olika matematiska begrepp. Dahlgren och Szczepanski (2004, s.12) lyfter att det 

är betydelsefullt för barn att förena praktiska och teoretiska erfarenheter i utemiljön och med hela 

kroppen och alla sinnen få erfara matematiska begrepp. Detta går i linje med det lärare D 

framhåller då hon menar att kroppen är ett användbart redskap som med fantasins hjälp kan 

omvandla de erfarenheter barnet besitter. Vygotskij (1995, s.20) ansåg att barn behöver få 

kroppslig upplevelse i autentiska situationer för att erfarenheter skall kunna omvandlas till fantasi 

hos barnet. Trots att två av de tre intervjuade lärarna bär med sig negativa erfarenheter av 

matematik så är det mycket medvetna om hur de presenterar ämnet för barnen. Emanuelsson 

(2008, s.43) menar att en lärares negativa attityd till matematik kan spegla hur denne förmedlar 

ämnet till barnen, men så är inte fallet med dessa lärare.  

 

Uppfattning om utemiljöns pedagogiska användning för matematik 

De tre perspektiv som Szczepanski (2008, s.17 ff) belyser i sin avhandling, platsperspektivet, 

miljöperspektivet och kroppsperspektivet blir väl synliga i lärare D, E och F:s arbete med barnen. 

Miljöperspektivet synliggörs i det lärare E uttrycker ”det går att göra det mesta ute som går att 
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göra inne, fast på ett annat sätt”. Lärare D och E menar att barnen måste få vistas i en 

stimulerande miljö där de erbjuds autentiska förstahandsupplevelser, vilket betonas i 

platsperspektivet. Kroppsperspektivet blir tydligt i det lärare D och E berättar då de lyfter att 

barnen får utveckla sin motorik när de dagligen får vistas i oplanerad miljö, barnen blir även pigga 

och glada anser lärarna. Lärare E framhåller att barnen genom autentiska upplevelser får 

möjlighet att utveckla språket när begrepp konkretiseras.  

Smidt (2010, s.97) menar att i lek och lustfyllda situationer får barn erfarenhet av vardagliga 

begrepp. Vetenskapliga begrepp är abstrakta, exempelvis matematiska, dessa behöver barnen 

möta tillsammans med en mer kunnig person för att kunna tillägna sig dessa kunskaper. Innan 

barnet kan hantera abstrakta begrepp är det nödvändigt att barnet får erfara genom autentiska 

situationer (Smidt, 2010, s.113). Dessa tankar speglar av sig på det lärare E uttrycker om hur barn 

tillägnar sig språkliga begrepp. Även fantasins betydelse blir synligt i det lärarna berättar när de 

lyfter fram att de inte har några färdiga leksaker med sig, utan barnen får själva skapa sina egna 

lekar och leksaker med hjälp av fantasi och kreativitet. Detta är i linje med det Björklid (2005, 

s.48) skriver i sin forskningsöversikt, att barn behöver få fria ytor att utforska och leka i, för att 

fantasin skall få utrymme att utvecklas.  

Det är flera faktorer som styr hur verksamheten bedrivs, däribland kan slaskigt, kallt och 

blåsigt väder göra att arbetet känns tungt, menar lärare E. Samtliga lärare har ändå en positiv 

inställning till ute verksamhet och gör inte vädret till ett hinder. Detta går inte i linje med det som 

Maynard och Waters (2007, s.260) och det Szczepanski (2008, s.51 f) lyfter fram från sina studier 

där lärare ser hinder med olika väderförhållanden och hävdar att de saknar funktionell klädsel.  

Det är tydligt att olika ramfaktorer styr och påverkar verksamheten, däribland barngruppen, 

tid, lokal och organisation (Lindström & Pennlert, 2006, s.43 ff). Alla lärare menar att 

barngruppens ålder har stor betydelse för att denna verksamhetsform skall fungera. Eftersom 

utemiljön utgör lokalen för verksamheten och att den dagligen skiftar, utgör detta konsekvenser 

för lärarens didaktiska val. Tiden blir en styrande faktor på så sätt att förmiddagen oftast går åt till 

många rutinsituationer så som ditresa, transportsträcka från bussen samt lunch. Därför väljer 

lärarna att förlägga planerad pedagogisk verksamhet till eftermiddagen. Lärare D och F menar att 

barnen då har lekt av sig, är mätta och att det finns gott om tid och personal. Vidare menar 

samtliga lärare att de vissa dagar måste vara tillbaka till den fasta förskolan för olika uppdrag och 

möten, vilket visar att ramfaktorn organisation styr planeringen.  

 

Uppfattning om strävansmålen i matematik utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98/10 

Samtliga lärare anser att den nyreviderade läroplanen är mer tydlig i sina strävansmål och ett 

förtydligat fokus ligger på områdena matematik, språk, naturkunskap och teknik menar lärare D 

och E. I Szczepanskis (2008, s.44) studie framkommer det att matematik och naturkunskap är 

särskilt gynnsamma områden att arbeta med i utemiljön. Vidare lyfter även Dahlgren och 

Szczepanski (2004, s.12) fram att i utemiljön kan barn få erfara och konkretisera språkliga och 



46 

 

matematiska begrepp. Lärare E anser sig alltid ha arbetat mycket med dessa områden och ser 

ingen större skillnad på hur de arbetade förr mot nu, vilket visar på en medvetenhet om hur 

läroplanens mål kan konkretiseras till en lärande miljö för barnen. Lärare F framhåller lekens 

fortsatta tydliga roll för att främja barns lärande, vilket speglas av det Thisner (2006, s.100) lyfter 

fram då hon menar att matematik i förskolan behöver vara lek- och lustfyllda för att barnen skall 

kunna utveckla ett gott självförtroende samt en positiv inställning till ämnet. Vidare betonar lärare 

F vikten av att upplysa barnen om att det är matematik de arbetar med. Detta går i linje med det 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, s.7) skriver att det är nödvändigt med en vuxen som 

synliggör och ger barnet redskap för att kunna möta matematikens värld, de menar att detta sker 

inte per automati. Lärare D betonar dokumentationens betydelse för att tydliggöra verksamhetens 

arbete med matematik, vilket Doverborg (2008, s.20) synliggör i sin text när hon skriver att barns 

matematikmöten måste reflekteras och dokumenteras för att leda till ett lärande hos barnet.  

Arfwedson och Lundman (1984, s.247) menar att den inre kontexten i förskolan styrs av den 

yttre kontexten, så som lokala traditioner och rådande normer. Lärare D, E och F är överens om 

att vissa normer och förväntningar delvis påverkar hur verksamheten utformas. Lärare E 

beskriver, i begynnelsen av den mobila förskolan sågs inte den verksamheten med blida ögon från 

den fasta förskolans håll, anledningen var att den mobila förskolan tog de äldsta barnen. Hon 

anser att det finns tankar om likformighet från den fasta förskolan. Lärare F menar att  

[…] det blir lite vi och dom. Vi har olika förutsättningar så det kan lätt uppfattas att vi inte vill, 

men man hinner inte alltid eftersom vi i bästa fall är två lärare när vi kommer tillbaka, men oftast 

har vi ensamt ansvar över barngruppen. 

Vidare lyfter lärarna att de har krav på sig från den fasta förskolan att vara med på olika uppdrag 

och möten. De blir då tvungna att korta av sin dag ute och det medför att alla på bussen berörs. 

Lindström och Pennlert (2006, s.45) påvisar ledning och organisation som en ramfaktor som 

påverkar hur personal används samt vilka prioriteringar som verksamheten behöver göra, dessa 

beslut påverkar kvalitén på verksamhetens utformning. Här blir det tydligt att ramfaktorerna 

ledning och organisation samt personal påverkar hur lärarna får utrymme att arbeta med barnen 

utifrån strävansmålen i matematik. 
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Diskussion 

I diskussionen nedan lyfter vi de två olika förskoleformernas syn på matematiklärande i 

utemiljön. Likheter och skillnader kommer att belysas mot de teoretiska perspektiven som 

tidigare presenterats samt kopplas till litteraturöversikten. Vi är medvetna om att dessa 

förskoleformer har olika förutsättningar och möjligheter att rätta sig efter, men för att få en 

bredare bild och ett djupare perspektiv runt våra frågeställningar ansåg vi att tillförlitligheten 

skulle öka när flera olika uppfattningar synliggörs. 

I våra observationer har vi kunnat se varierade sätt på hur lärarna arbetat med matematiska 

begrepp tillsammans med barnen, där teori och praktik har förenats med hjälp av direkta 

upplevelser i utemiljön. Detta går i linje med det Dahlgren och Szczepanski (2004, s.12) 

framhåller i sin text att både matematiska och språkliga begrepp kan levandegöras och 

konkretiseras i utemiljön så att barnen får erfara dessa med hela kroppen och med alla sinnen. 

Samtliga lärare betonar kroppsperspektivets betydelse för barnens välmående och motorik. 

Särskilt framträder detta perspektiv på den stationära förskolan, där utevistelsen enligt lärarna 

främst relateras till ett frirum för barnen och deras sociala samspel. Enligt de observationer som 

gjordes vid naturskolan på den stationära förskolan framträdde även plats- och miljö 

perspektivet, då barnen erbjöds autentiska förstahandsupplevelser med tematisk anknytning där 

lärande inomhus kopplades till lärande utomhus. Dock erbjöds dessa tillfällen endast varannan 

vecka för varje enskilt barn och lärare B betonade också en önskan om mer tid för naturskola. 

Tid och personal är de ramfaktorer som starkt inverkade på hur den stationära förskolan kunde 

lägga upp sin pedagogiska verksamhet (Lindström & Pennlert, 2006, s.43 f). Det blev synligt både 

i samtalen och i observationerna med lärarna på den stationära förskolan att den pedagogiska 

verksamheten främst bedrevs på förmiddagen då personalen var fulltalig i barngruppen. På den 

mobila förskolan blev Szczepanskis (2008, s.17 ff) alla tre perspektiv synliga, kropps-, miljö- och 

platsperspektivet då barnen dagligen erbjöds autentiska förstahandsupplevelser där olika 

ämnesområden integrerades på ett naturligt sätt i verksamheten. Denna verksamhet var inte lika 

starkt styrd av ramfaktorerna tid och personal som på den stationära förskolan, utan de hade ett 

friare utrymme att planera för sin pedagogiska verksamhet då personalen i stort sätt alltid var 

tillgänglig. Ramfaktorn organisation påverkade den mobila förskolan på ett mer synbart sätt än på 

den stationära förskolan, då hela bussens verksamhet berördes om någon av lärarna hade ett 

annat uppdrag, exempelvis utvecklingsgrupp, på den stationära förskolan som den mobila 

förskolan var knuten till (Lindström & Pennlert, 2006, s.45). 

De erfarenheter som samtliga lärare i vår studie bar med sig av matematikämnet varierade dem 

emellan, tre av sex lärare hade starkt negativ bild av ämnet matematik. Detta stämmer väl överens 

med det Emanuelsson (2008, s.42) skriver att många gånger förknippas ämnet med starka känslor 

och många har dålig erfarenhet och ser endast matematik som siffror, formler och beräkningar. 
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Det visade sig att de deltagande lärarna i studien använde utemiljön för matematiklärande, men 

detta skedde mer eller mindre regelbundet samt både reflekterat och oreflekterat. I lärare B:s ord 

kunde vi urskilja att den nyreviderade läroplanen vidgat hennes syn på matematik i och med att 

den blivit tydligare i sina strävansmål. Promemorian Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter fram att anledningen till förtydligandena 

kommit till stånd är för att förskolan inte fullt ut tagit tillvara barns naturliga lust till att lära. Detta 

belyser vikten av ett tydligt styrdokument som visar på att matematik kan innefatta många olika 

aspekter samt synliggör det innehåll som skall lyftas fram i verksamheten, menar vi. En annan 

aspekt som kan visa sig vid negativa erfarenheter av matematik är att det blir en fokusering på att 

göra, som vi kunde se i lärare B:s arbete med barnen där hon lät barnen utföra flera uppdrag på 

kort tid. Det gavs inte heller någon tid för reflektion efteråt för att lyfta fram barns tankar och 

sätt att lösa uppdragen. Detta är något som även styrks av Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2006, s.51) då de menar att många lärare har en inställning om att lärande är detsamma som att 

göra. På den mobila förskolan hade även lärare D och F en negativ inställning till matematik, men 

det var inte något som speglade sig i deras arbete med barnen då de visade på ett medvetet, 

varierat och även ett spontant arbetssätt som skedde genom dialog och problemlösning 

tillsammans med barnen. Vi tycker oss se att lärare D och F hade förbisett sina negativa bilder av 

ämnet och istället varit öppna för att skapa sig en mer positiv bild runt ämnet, där vi tänker att 

lärare E kan ha fungerat som inspiratör med sitt stora intresse för ämnet. Här visade det på hur 

viktigt ett väl fungerande arbetslag är, anser vi. Dels då det gäller att lära av varandra för att vidare 

kunna möjliggöra ett lärande för barnen, men även för att tillsammans kunna reflektera kring 

ämnet och en eventuell negativ bild kan bearbetas. På den stationära förskolan utgjorde lärare A 

och B ett väl fungerande arbetslag där dialog och reflektion stod i fokus, tvärtemot det lärare C 

upplevde där det antyddes att det fanns bakomliggande konflikter som kunnat påverka 

avdelningens arbete och utformning. Den form av skolkod som Linde (2006, s.39 f) presenterar 

som integrative code synliggörs genom att arbetslagets relation blir ett viktigt verktyg i 

verksamheten. Även det sociokulturella perspektivet blev synligt i två av arbetslagen då 

kollegorna lärde av varandra genom dialog och reflektion (Smidt, 2010, s.101). 

På den mobila förskolan sade alla lärare att de alltid upplyste barnen om att det var matematik 

de arbetade med vid dessa lärandestunder, men detta var inget som framträdde vid de utförda 

observationerna. På den stationära förskolan valde lärarna tvärtemot den mobila förskolan att 

inte berätta för barnen när det var matematik de arbetar med, trots att två av lärarna bar på en 

positiv inställning till ämnet. Detta stämmer väl överens med det Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006, s.52) kommit fram till i sin studie där de funnit det anmärkningsvärt att så 

många lärare framhåller att barn i förskolan inte behöver veta att det är matematik de arbetar 

med. Vi tänker att detta kan ha att göra med att matematik ofta anses som ett laddat ämne som 

gärna döljs i lekens form. Därför anser vi att matematikämnet behöver avdramatiseras i samhället, 

för att flera människor skall ha möjlighet att skapa sig en positiv bild av ämnet. Matematik är ett 
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ämne som berör alla människor i olika situationer i vardagen. Förskola i utveckling visar även på att 

dagens samhälle ställer högre krav på matematisk förståelse och färdighet för att klara sig i 

vardagen (Utbildningsdepartementet, 2010, s.10). Vi menar att det skall vara lika naturligt att säga 

till förskolebarn att det är matematik de arbetar med, som det är att ha högläsning. Med tanke på 

det Bentley (2009, s.4) lyfter om svenska skolbarns låga resultat av TIMSS (2007) ser vi vår viktiga 

roll som förskollärare och förebild för att grundlägga en positiv inställning hos varje enskilt barn, 

samt för att barnen skall få möjlighet att tillägna sig ett gott självförtroende och kunna utveckla 

sin matematiska förmåga i lek och lustfyllda sammanhang. Även det Lundberg och Sterner (2009, 

s.15) framhåller i sin text om sambandet mellan förskolebarns matematiska kunnande med senare 

färdigheter i skolan, underbygger våra tankar om förskolans betydelsefulla roll för att stimulera 

barns grundläggande matematiska färdigheter.  
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Konklusion  

Vår positiva inställning till utemiljöns potential för matematiklärande har under studiens gång 

förstärkts, men även vidgats då det tydligt har framgått att läraruppdraget omfattar flera olika 

faktorer som styr och påverkar arbetet med barnen i verksamheten. Vi har kunnat se att en lärares 

inställning till matematik och lärande utomhus, tillsammans med ramfaktorer och skolkod 

påverkar hur arbetet i verksamheten planeras och bedrivs. Har läraren en negativ inställning är 

risken större att de lustfyllda matematikstunderna blir färre och oreflekterade. Vi vill med denna 

studie visa på värdet av att utnyttja utemiljön i kombination med innemiljön, för att främja barns 

olika sätt att lära. I denna studie har vi endast haft för avsikt att observera hur lärarna använder 

utemiljön för matematiklärande, därför kan vi inte uttala oss om hur det ser ut i verksamheten 

inomhus.  

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur barn som fått tidig 

grundläggande matematisk stimulans med stöd av utemiljön i förskolan vidare klarar 

skolmatematiken. Lyckas dessa barn bättre med matematikundervisningen i de tidiga skolåren? I 

jämförelse med barn som inte fått den stimulansen. En annan intressant aspekt kan vara att ta 

reda på hur den nyreviderade läroplanen, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) påverkat 

matematiklärandet i verksamheten efter några års genomförande. Arbetar lärarna mer aktivt med 

matematikens vida spektra och i så fall, hur visar det sig? 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Presentationsbrev 

Hej! 

Vi heter Marie Karlsson & Christina Tuori och studerar vår sista och sjunde 

termin på lärarprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete med yngre barn, vid 

Uppsala Universitet.  

Vi håller nu på med examensuppsatsen och den riktar sig mot 

matematiklärande utomhus i förskolan. Vi hoppas på din medverkan i vår studie 

genom att vi får intervjua dig om dina tankar kring matematik och lärande, samt 

observera dig när du arbetar med barnen i verksamheten.  

Självklart är din medverkan frivillig och du kan när som helst dra dig ur 

studien. Vi garanterar dig anonymitet genom att alla namn och förskolan kommer 

att ges fingerade namn. Intervju- och observationsmaterialet kommer endast 

att användas som forskningsmaterial i vårt examensarbete.  

Intervjuerna vill vi gärna spela in (ljudupptagning) och vill därför ha ditt 

medgivande för detta. 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien 

 

……………………………………………………………………………………… 

Datum och namn 

Härmed godkänner jag att intervjun får spelas in 

                Ja                             Nej 

    Om du har några funderingar kontakta gärna oss! 

Marie XXXXX 

Christina XXXXX 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Tema 1: Förskollärares bakgrund 

             Undertema 1.1: utbildning 

             Undertema 1.1.1: yrkesverksamma år 

             Undertema 1.1.2: kompetensutveckling 

             Undertema 1.2: uppväxtmiljö, staden/landet 

             Undertema 1.3: inställning till matematik 

             Undertema 1.3.1: inställning till utevistelse 

 

Tema 2: Faktorer som kan påverka matematikundervisningen i förskolan 

                 Undertema 2.1: barngruppen 

                 Undertema 2.1.1: barns etnicitet 

                 Undertema 2.2: tid 

                 Undertema 2.3: personaltäthet 

                 Undertema 2.4: rum/miljö 

                 Undertema 2.5: samhälle 

 

Tema 3: Förskollärarens syn på utevistelse 

                 Undertema 3.1: utevistelsens betydelse 

                 Undertema 3.2: utevistelsens möjligheter 

                 Undertema 3.3: utevistelsens hinder 

                 Undertema 3.4: förskolegård eller naturmiljö 

 

Tema 4: Förskollärarens syn på läroplanen, Lpfö 98 (2010) 

                 Undertema 4.1: Lpfö 98 (2006) 

                 Undertema 4.1.1: Reviderade Lpfö 98 (2010) 

                 Undertema 4.2: uppfattning/tolkning av strävansmålen 

                 Undertema 4.3: normer och värderingar 

                 Undertema 4.4: traditioner  

                 Undertema 4.5: ledning/organisation 

 

Tema 5: Förskollärares syn på lärande och arbetssätt inom matematik 

                 Undertema 5.1: miljöns betydelse 

                 Undertema 5.2: arbetsmaterialets betydelse 

                 Undertema 5.3: barns olika sätt att lära 

                 Undertema 5.4: konkretisering  
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Bilaga 3 - Observationsschema 

Observationsschema 
Datum & tid Plats & person Beskrivning av 

situation 

 

 


