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 Abstrakt 
 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur pedagogerna i 

förskolan arbetar med matematiska mönster i utemiljön samt hur de 

hjälper barnen upptäcka mönster i utemiljön. Som metod använde vi 

oss av observationer och kvalitativa intervjuer som genomfördes på 

fem olika förskolor med inriktning mot utomhuspedagogik. Nio 

pedagoger deltog i undersökningen. Vårt resultat visar att utemiljön 

lämpar sig bra till att arbeta med mönster i samt att pedagogernas 

kunskaper, engagemang och intresse för ämnet är viktigt. 
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1. Inledning  

Vi har i vårt arbete på förskolan sett barns fascination över olika mönster i naturen. Barnen 

undrar varför getingen är randig. De benämner formen på ett löv som mönster. De vill veta 

hur en kotte är uppbyggd och upptäcker att snäckan ser ut som en snurra.  Det var där våra 

funderingar kring mönster i naturen startade. Hur arbetar förskolan med mönster i naturen? 

Hur tar förskolan hjälp av naturen i sitt arbete med mönster? 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) ska vi i förskolan arbeta med att barnen 

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

olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket, 2010a:10). Barnen ska 

också få möjlighet att ”utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2010a:10). I vårt arbete på 

förskolan ska vi stimulera och uppmuntra barns intresse för matematik. Genom att tidigt 

väcka barnens intresse och nyfikenhet för matematik kan förskolan, enligt oss, ge barnen en 

positiv upplevelse som förhoppningsvis följer med dem i deras fortsatta utbildning. 

Att använda naturen som redskap vid inlärning är för oss självklart. Eftersom utemiljön 

erbjuder många tillfällen till att arbeta med matematik så är det naturligt att använda vår 

utemiljö och närmiljö i matematikinlärningen på förskolan. Enligt förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010a) ska utomhusvistelse på förskolan innehålla både lek och andra aktiviteter 

i naturmiljö. Det är också vi pedagoger som måste hjälpa barnen att sätta ord på de 

matematiska begrepp som finns i deras värld. Vi har sett att utomhusmiljön också ger 

möjlighet till större och friare utrymmen för lek och lärande. Under vår utbildning och vårt 

arbete i förskolan har vi upplevt att man med fördel kan arbeta med matematik utomhus. 

Genom att fånga barnens intressen kan vi skapa ett lärande i meningsfulla sammanhang. 

”Elevernas värdering av och intresse för matematik har stor betydelse för hur de lär sig och 

använder sin kunskap” menar Bergius & Emanuelsson (2000:146). Därför tänker vi att det är 

viktigt för barens fortsatta lärande att de redan på förskolan får uppleva att matematik är något 

roligt och intressant. Persson och Wiklund (2007) menar att mönster utvecklar barnens 

förmåga till matematiskt tänkande genom att se talmönster och matematisk struktur.  

 

Därför vill vi undersöka hur och varför pedagogerna väljer att arbeta med mönster utomhus 

och på vilket sätt de arbetar med mönster i barngruppen.  Undersökningen genomförs med 

observationer och intervjuer av förskolepersonal som arbetar med matematik ute.  

 

I de fall där vi använder ordet pedagoger så syftar vi på lärare, förskollärare, barnskötare och 

annan personal som arbetar med barnen i förskolan. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur pedagogen använder sig av utemiljön i arbetet med 

mönster. 

 

 

2.2 Frågeställning   

Utifrån vårt syfte har vi valt följande frågeställningar. 

 Hur arbetar pedagogerna med mönster i matematikundervisning ute? 

 Hur kan pedagogen synliggöra matematiska mönster för barnen i utemiljön? 

 Vilka matematiska begrepp angående mönster använder pedagogerna? 
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3. Bakgrund  

3.1 Vad är mönster 

I våra uppslagsböcker översätts mönster med regelbundenhet eller något som återkommer i 

följd. Hos Doverborg (2006) står att en händelse som upprepar sig skapar ett mönster. I 

dagligt tal benämner vi både upprepade sekvenser av former och rena utsmyckningar för 

mönster (a.a.). ”I matematisk mening är mönster en sekvens som upprepas enligt en bestämd 

regel” (a.a.2006:121). Hos Dahl och Nordquist (1994) kan vi läsa att mönster kan lösa ett 

problem och när vi väl ser mönstret kan vi säga vad som kommer sen. I naturen kan vi också 

se olika geometriska sätt att upprepa mönster, ett spindelnät, en vaxkaka eller en fröställning. 

Dessa mönster kan vara mer eller mindre regelbundna (a.a.). 

 

Det finns olika sorters mönster. Bland dessa kan nämnas bildmönster eller visuella mönster, 

mönster som man kan se utan att kunna räkna. Det kan till exempel vara en fraktal. Fraktal 

kallas det när något är starkt sönderbrutet i motsats till cirklar och räta linjer (Doverborg & 

Emanuelsson, 2006). Det kan även vara regelbundna mönster som kan beskrivas som ett 

mönster som upprepas enligt en bestämd ordning. Det kan t.ex. vara i form av geometriska 

mönster i murar, golvplattor eller i ett staket (Ahlström, 1996). Ett symmetriskt mönster har 

två halvor som är varandras spegelbilder. Mönstret delas av en tydlig mittlinje och ena sidan 

speglar den andra (Doverborg & Emanuelsson, 2006). Människokroppen är symmetrisk. Ett 

växande mönster är då ett mönster förändras och blir större på ett logiskt sätt för varje gång 

som mönsterstrukturen upprepar sig. Det kan t.ex. vara bilder av t.ex. kvadrater där ett visst 

antal kvadrater läggs till för varje gång bildmönstret återupprepas (Ahlström, 1996). Förutom 

bildmönster finns också talmönster som handlar om att generalisera och som kräver att barnen 

kan se vad som kommer sedan i en talserie. Ett exempel på talmönster är sekvensen 2, 4, 6, 

8… där barnen ska kunna konstruera en fortsättning på talraden. Genom att utgå från 

bildmönster kan talmönster förstås och uttryckas (Ahlström, 1996). Barnen måste dock få en 

förståelse först för siffror och antal innan de kan använda det, menar Persson och Wiklund 

(2008). 

 

Hela vår omvärld består av mönster. Barnen upptäcker dessa med alla sina sinnen och skaffar 

sig på så sätt kunskaper om världen omkring sig (Doverborg, 2006). När barnen börjar förstå 

vad mönster är så upptäcker de dem överallt. Det kan vara ränderna på en insekt, rutmönstret 

hos tegelstenarna på ett hus eller rytmen i musiken (a.a.).  I naturen kan vi hitta vackra 

geometriska former där vi kan se en regelbundenhet (Furness, 1988). Genom att arbeta med 

mönster kan vi ge barnen grunder för deras fortsatta förståelse för matematik (Persson & 

Wiklund, 2008). Enligt Bergius och Emanuelsson (2008) är abstrakt tänkande och 

generalisering en grund för matematiskt tänkande. De säger vidare att matematiken ibland 

beskrivs som vetenskapen om mönster.  

 

3.2 Matematik och mönster 

Olsson och Forsbäck (2006) säger att inom de flesta delar i matematiken är det viktigt att 

upptäcka mönster och urskilja mönsterdelar. Att kunna se hur ett mönster fortsätter är också 

elementärt. Bergsten (1997) menar att det är grundläggande för det matematiska tänkandet att 

kunna se mönster och stukturer i verkliga objekt. Genom att observera mönster kan generella 

slutsatser dras och en matematisk fråga kan räknas ut på ett mycket lättare sätt (Berglund, 

2009). Mönster finns såväl i vardagen som i talsystem och genom att använda sig av bilder i 
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matematiska begrepp och sammanhang kan strukturer och matematikens funktion förstås 

lättare, och barnen kan se nödvändigheten av att använda sig av matematik för att lösa 

problem. Doverborg och Emanuelsson (2006) menar även att det är viktigt att barn får utforska 

mönster eftersom det är geometrins grunder och likaså utvecklande av barnets 

rumsuppfattning. 

 

Mycket i matematiken handlar alltså om att se mönster, inte minst i algebra. För att algebran 

med sina bokstavssymboler och sin logik ska bli mer konkret och lättförståelig är det viktigt att 

kunna se samband och strukturer samt att kunna beskriva med ord hur ett mönster är uppbyggt, 

menar Bergsten (1997). Barnen får då träning i att senare upptäcka numeriska mönster i 

talsystem t.ex. i multiplikationstabellen eller då något räknas som ”två, fyra, sex, åtta” och får 

då lättare att se strukturer i problemlösningar (a.a.). Ahlberg (2000) betonar vikten av att barn 

får rita och berätta hur de tänker om olika uppgifter för att förstå matematiska symboler samt 

för att koppla sitt eget språk till matematikens. Genom att arbeta med bild och berättande blir 

därigenom matematiken mer konkret och lättförståelig. Bergsten (1997) menar vidare att för att 

förstå abstrakt algebra behövs det olika uttrycksformer som ersätter och representerar den 

ursprungliga uttrycksformen. På så sätt blir det lättare att förstå hur ett matematiskt problem 

ska lösas. De olika uttrycksformerna kan göras fysiskt genom verkliga föremål, med hjälp av 

bilder, verbalt, numeriskt eller genom matematiska symboler (Bergsten 1997). 

 

Curcio och Schwartz (2011) menar att det är viktigt i ett algebraiskt tänkande att kunna 

generalisera. Bergsten (1997) förklarar att generalisering är då samband och regler kan ses. Ett 

exempel på en generalisering är att det inte spelar någon roll i vilken ordning du adderar tal, 

summan blir densamma ändå. Han menar att generalisering och att kunna se mönster är 

grunden för matematiskt tänkande.  Generalisering kan göras då ett mönster känns igen och 

analyseras med dess relationer och proportioner. Curcio och Schwartz (2011) menar att 

förmågan att skapa, utvidga och generalisera mönster samt att behandla proportionella 

förhållanden är nödvändigt för att kunna utveckla sitt tänkande inom algebra. Dessa 

nyckelbegrepp inom algebraiskt tänkande, nämligen mönster och talrelationer samt förmågan 

att känna igen proportionella samband, kan ses i ett exempel de skriver om där ett barn väger 

”räknebjörnar” på en våg. Barnet kunde efter en stunds experimenterande konstatera att två 

björnungar vägde lika mycket som en björnmamma och att till två björnmammor behövdes 

således fyra ungar. Barnet kunde generalisera genom att se mönstret och sambandet: 1- 2, 2 – 

4, 3 – 6. Detta mönster skulle kunna användas i algebra och översättas till symboler som t.ex. b 

= 2m (Curcio & Schwartz, 2011). 

 

Många forskare anser därför att det är viktigt att tidigt introducera mönster för barnen. Furness 

(1988) påtalar att om barnen lär sig se mönster i naturen och matematiken så kan de också 

upptäcka sambanden mellan dessa. Att se mönster i naturen kan ge tillfälle till praktisk 

verksamhet då pedagogen kan ta upp nya begrepp med barnen (a.a.). Både Solem Heiberg och 

Lie Reikerås (2004) och Furness (1988) påpekar att vi genom skapandet av mönster kan 

utveckla strategier inom matematiken.   

 

Bergius och Emanuelsson (2008) skriver att världen kan beskrivas i form och färg. De skriver 

vidare att barn lär känna sin värld och hur de ska förhålla sig till den genom att utforska den. 

Genom att uppmärksamma matematiken i vardagen kan vi göra barnen medvetna om mönster 

och samband i deras omvärld (Björklund, 2008). På så sätt skaffar sig barnet erfarenheter som 

gör det möjligt att förstå matematikens betydelse. Redan mycket små barn kan se likheter och 
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skillnader och även känna igen egenskaper hos olika föremål (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 

2004).  

Matematiken i det lilla barnets värld är mycket konkretare än den matematik vuxna människor 

använder (Björklund, 2008). Det lilla barnet använder alla sina sinnen när det undersöker sin 

omgivning. Genom detta skapar barnet sig en förståelse för olika föremåls egenskaper och gör 

en bedömning av dessa. Så småningom lär sig barnet känna igen de olika egenskaperna och 

minns dem (Doverborg, 2006). ”När barnen uppmärksammar alla mönster som finns runt 

omkring dem utvecklar de sitt matematiska tänkande” (Persson & Wiklund, 2008:176). Olika 

vardagsmaterial kan ge barnen möjlighet att utforska olika geometriska begrepp och mönster. 

Barnen kan med dessa material få möjlighet att bland annat sortera, upptäcka likheter och 

olikheter, beskriva olika mönster och de upptäcker symmetri (Persson & Wiklund, 2008). 

Barnens förståelse för mönster ökar när de får möjlighet att upptäcka dem både inomhus och 

utomhus. Förståelsen för mönster leder i sin tur till att barnen får lättare att upptäcka annan 

matematisk struktur (Persson & Wiklund, 2008). Furness (1988) menar att förmågan att se 

mönster blir ett sätt att tänka och finna struktur i något. Genom den estetiska upplevelse ett 

mönster kan ge kan vi skapa ordning i kaos och få en bättre förståelse för något. Till exempel 

är det lättare att se antal prickar om de är grupperade som ett tärningsmönster än om de visas 

ostrukturerade (a.a.). 

Barn har och utvecklar många olika strategier för att skapa och se mönster. Genom samtal och 

experiment får de möjlighet att utveckla dessa strategier (Persson & Wiklund, 2008). Furness 

(1988) poängterar vikten av att pedagogerna inte ger barnen färdiga begrepp utan att barnen 

själva får göra praktiska övningar för att själva skapa begrepp och ordning. När barnen lär sig 

se mönster så får de också en ökad förmåga att lösa problem och deras skicklighet i att se 

strukturer ökar (Björklund, 2008). När barnen upptäcker ett mönster kan de associera till 

mönster i andra sammanhang och på så sätt upptäcker de mönster och strukturer överallt. Så 

småningom kan barnen då också förstå att mönster kan ha en innebörd (Persson & Wiklund, 

2008).   

Bergius och Emanuelsson (2008) skriver att för att ge barnen lärande med sammanhang och 

mångsidighet kan vi använda oss av temainriktat arbetssätt i en utmanande miljö där barnen 

kan hitta de former för lärande som passar det enskilda barnet bäst. Barnen behöver möta 

matematiken i olika miljöer och situationer för att utveckla en förståelse för begreppen. 

Genom att arbeta med mönster kan vi ge barnen många nya begrepp som de kan använda i 

andra matematiska situationer (Bergius & Emanuelsson, 2008). 

 

3.3 Utemiljöns möjligheter 

Barn lär sig genom sina sinnen och uterummet erbjuder kreativa och praktiska lärmiljöer där 

barnen kan få lära sig genom att upptäcka, utforska och uppleva med sina sinnen 

(Szczepanski, 2007). De är nyfikna och drivs av att få upptäcka och använda sina sinnen samt 

att få interagera med andra människor (Nelson, 2007) och det är just upplevelserna genom 

eget agerande som leder till erfarenheter och vidare till lärande. ”Upplevelsen är grunden för 

varaktigt lärande”, menar Ericsson (2004:139). Barn behöver få tid till att utforska, leka och 

ha roligt för att kunna lära sig (Persson Gode, 2011). Ju fler sinnen de använder och ju fler 

delar av hjärnan som aktiveras, desto lättare skapas minnen och fler associationer (Nelson, 

2007). För förskolebarn är det själva undersökandet och upptäckterna som är det viktiga och 
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intressanta, inte fakta, och här är det viktigt att pedagogerna är medforskande och ställer 

didaktiska frågor (Persson Gode, 2011).  

 

Grahn (2007) menar att platser för inlärning har stor betydelse vilket man kan se genom att vi 

alla har minnen av platser där vi har upplevt saker och som på något sätt har gett avtryck i 

livet. Han anser även att människan under hela sitt liv har behov av att vistas utomhus där 

frihet, ensamhet, rörelseglädje och sinnesupplevelser kan tillfredställas. Kanske kan det ökade 

intresset för utomhuspedagogik tolkas som att många känner behov av att hitta tillbaka till 

sina rötter i det alltmera tekniska och digitala samhälle som uppstått (Dahlgren & 

Szczepanski, 2004). Vidare ifrågasätter Szczepanski (2007)  varför den teoretiska 

klassrumsinlärningen fått större värde än vad det lärande som sker genom erfarenhet av 

sinneliga och praktiska upplevelser har. Hand, huvud och hjärta behöver förenas i 

kunskapsprocessen, menar han och anser att inlärningen i skolan idag behöver bli mer 

upplevelsebaserat, platsrelaterat och verklighetsanknutet, vilket kan ske med hjälp av 

utomhuspedagogik. Flera studier har dessutom visat att många barn har svårt att förstå 

textbaserad undervisning (Dahlgren, 2007). Det krävs en balans mellan innehållet i 

undervisningen och dess fysiska och sociala sammanhang för att kunskaperna och 

värderingarna ska bli hållbara genom livet (a.a.). Vidare inspireras lärandet genom att frågor 

och nyfikenhet väcks i mötet med verkligheten (Dahlgren & Szczepanski, 2004).  

 

Då undervisning sker utomhus med praktiska övningar, erfarenheter och upptäckter kallas det 

för utomhuspedagogik. Det är ett sätt att lära där boklig bildning får växelspela med sinnenas 

erfarenheter för en optimal inlärning (Dahlgren, 2007). Utomhuspedagogiken representerar 

alltså såväl platsen för lärandet som själva innehållet för lärandet (a.a.) där utemiljöns 

speciella förutsättningar bör tas tillvara (Lundegård m.fl. 2004). Vidare är utomhusmiljön en 

rik och ständigt aktuell kunskapskälla såväl vad gäller nutid, framtid och historiskt perspektiv 

och kan omfatta alla skolans ämnesområden (Dahlgren & Szczepanski, 2004). För 

förskolebarn kan matematik tränas genom till exempel lägesbeskrivningar, 

avståndsbedömningar och kartor, sorteringsövningar och lekar där skillnader, likheter, 

motsatser och antal tränas (Persson Gode, 2011). Genom att naturen ständigt förändras kan 

nya upptäckter göras och nya frågor och utmaningar uppkomma, vilket kan leda till logiskt 

tänkande samt ge kunskap om naturen (Persson Gode, 2011). Genom lek och ett utforskande 

arbetssätt tränas olika ämnesområden såsom matematik, språk och naturvetenskap på ett för 

barnen ofta omedvetet sätt. Vidare har förskolebarn ett stort behov av utomhusvistelse för att 

träna fin- och grovmotoriken, stimulera sinnena och fantasin, få frisk luft och få röra på sig 

(Persson Gode, 2011). Dahlgren (2007) poängterar att genom sammansatta sinnesintryck blir 

inlärningen gynnsam, vilket utomhusmiljön kan bidra med. Vidare menar han att tiden och 

rummet som utomhuspedagogiken är beroende av är värdefullt i sig och blir därmed ett bra 

komplement till den alltmera utbredda IT-undervisningen som är oberoende av tid och rum.  

 

Genom att koppla teoretisk inlärning med praktisk får barnen en bredare och djupare 

förståelse av det de lär sig. ”Att veta något innebär inte med automatik att man förstår” 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004:21). Då lärande sker i autentiska miljöer kan barnen se nyttan 

med sitt lärande och få värdefulla erfarenheter som de kan koppla till andra sammanhang 

senare i livet. På så sätt får kunskaperna god kvalité och barnen kan få erfara samband och 

helheter i sitt lärande, menar Dahlgren (2007). Han anser vidare att inlärning sker bäst genom 

att kombinera erfarenheter med reflektion. 
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Vidare finns det forskning som visar på att utevistelse ökar hjärnans kapacitet. Hjärnforskaren 

David Ingvar menar, enligt Granberg (2000), att den särskilda stimulans som naturen ger, med 

dess ljus, ljud, färger, former och känselupplevelser, är nödvändig för hjärncellernas tillväxt. 

På liknande sätt har hjärnforskaren Matti Bergström konstaterat att kunskaper blir mer 

bestående om hjärnans nätverk stimuleras från flera olika håll samtidigt och då lärandet bildar 

helheter (Granberg, 2000). 

 

Med praktiska erfarenheter i utomhusmiljö erövrar barnen även så kallad tyst kunskap, som 

till exempel hur olika saker doftar eller kunskap som sitter i kroppens muskler, det vill säga 

kunskaper som enbart kan upplevas och som inte kan fås på annat sätt (Szczepanski, 2007). 

Szczepanski poängterar även vikten av inlärning utomhus med tanke på att 85 % av vår 

kommunikation sker genom lukt, smak, känsel och kroppsspråk. Han menar också att genom 

att använda kroppen främjas tankeförmågan och hälsan, samt att ”hälsa och lärande hör ihop” 

(a.a:13).  

 

Genom att umgås med naturen kan barnen också få en känsla för naturen och få ett 

miljömedvetande som kan bidra till en förändrad livsstil då de får insikt och kunskap om 

konsekvenserna av människans påverkan på miljön (Szczepanski, 2007). När barnen får 

kunskap om naturens kretslopp och hur allt hänger samman och får förståelse för sin egen roll 

i naturen och samhället, bidrar det till förståelse för hållbar utveckling (Persson Gode, 2011), 

vilket är förenligt med läroplansmålen (Skolverket, 2010a). Förskolan ska även ge barnen 

möjlighet att vistas i naturen så att deras nyfikenhet och känsla för naturen stärks 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Naturen ger för övrigt många möjligheter för lärandet för 

att nå upp till målen i förskolans läroplan menar Persson Gode (2011). 

 

En av fördelarna med att förlägga undervisning utomhus är att den motoriskt oroliga eleven 

samt den som känner sig osäker tillsammans med sina klasskamrater bättre kan få komma till 

sin rätt i en annan miljö än i klassrummet. Utomhus värderas andra saker högre än att kunna 

sitta stilla och ta emot muntlig och skriftlig undervisning. Utomhuspedagogiken vill lyfta och 

aktivera andra färdigheter hos eleverna än vad klassrummet kan erbjuda (Nelson, 2007). 

Studier har också visat att barn utvecklar sin motorik samt ökar koncentrationsförmågan mer 

om de får leka i utomhusmiljö där det finns varierande motoriska utmaningar samt där de får 

uppleva med sina sinnen (a.a.). Vidare kan sociala mönster brytas och förändras i en annan 

lärmiljö än den vanliga, vilket kan leda till färre konflikter (Ericsson, 2004). Att vistas i 

utemiljö är dock inte förenat med välbehag för alla. Ericsson (2004) menar att barn kan känna 

otrygghet och obehag med att befinna sig i naturen då det för många av dem i dagens 

samhälle är obekant. Pedagogerna behöver utgå från barnens erfarenheter menar hon, vilket 

också Lpfö 98 (Skolverket, 2010a) föreskriver. Om barn får vistas i naturen redan som små, i 

olika väder och årstider, byggs en positiv känsla för naturen upp (Ericsson, 2004). 

 

Nelson (2007) menar även att uterummet påverkar hälsan stort i positiv bemärkelse. Barn av 

idag behöver naturen för hälsans skull, inte minst för att det i vårt samhälle idag finns mycket 

stressrelaterad ohälsa. Szczepanski (2007) går än längre i sin åsikt och menar att relationen 

med utemiljön är livsnödvändig för vårt välbefinnande och vår hälsa. Vidare menar han att 

om barn får vistas i en varierad utomhusmiljö blir de friskare och får en bättre lekkvalité. 

Dahlgren och Szczepanski (2004) anser att om barnen får vistas i olika utemiljöer såsom 

förskolegården, parken, vattenreningsverket eller naturlandskapet får barnen omväxling och 

rörelseaktiviteterna främjas.  
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3.4 Vad säger styrdokumenten 

 

I och med den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) skärptes och 

förtydligades målen att sträva mot vad gäller matematik. Läroplanen säger därmed att 

förskolan skall 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 andras problemställningar, 

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

begrepp och samband mellan begrepp, 

- utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 

                                                                   (Skolverket, 2010a:10) 

 

Anledningen till de skärpta målen är att samhället ställer allt högre krav på matematiska 

färdigheter och förståelse i vardagen samt när det gäller vetenskapliga fenomen. Vidare 

behövs begreppsförståelse för former, tal och sannolikheter för att kunna göra matematiska 

tankekonstruktioner där praktiskt och abstrakt tänkande kan kopplas samman så den 

matematiska kunskapen och begreppen blir användbara (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) betonar vikten av kommunikation mellan den 

vuxne och barnet där beskrivningar och benämningar används omkring gemensamma 

intressanta fenomen, för att barnets ska få ökad förståelse för omvärlden. På så sätt kan de få 

träning i att koppla sammanhang samt förstå begrepp och abstrakt tänkande. Vidare säger 

läroplanen för förskolan att ”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling” (Skolverket, 2010a:7). Barnen ska uppmuntras att uttrycka sina 

matematiska erfarenheter för att utveckla förståelse för matematiska begrepp och samband 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 2003) krävs det att barnen förstår det de ska lära samt 

att de behöver känna glädje och tillfredställelse i att lyckas för att de ska vara motiverade och 

ha lust till att lära. Vidare är det viktigt att undervisningen är varierad och att barnen känner 

tilltro till den egna förmågan och att de görs delaktiga och kan se mening och sammanhang i 

det de lär sig (a.a.). I skolinspektionens rapport Undervisningen i matematik – utbildningens 

innehåll och ändamålsenlighet (2009) visar det sig att lärare i skolan har svårt att variera 

arbetssättet i matematikundervisning, utan håller sig mycket till läroböckerna. Detta ser 

skolinspektionen som allvarligt eftersom eleverna då inte får den kunskapsbredd och träning i 

andra kompetenser de behöver såsom förmåga att se sammanhang, lösa problem, öka 

självförtroendet samt möjligheter att påverka och delta i samhället (Skolinspektionen, 2009). 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) poängterar att lärandet ska ske i lek och på ett 

lustfyllt sätt och det ska utgå från barnens erfarenheter för att de ska kunna se sammanhang 

och mening i sitt lärande. Barnens nyfikenhet, intressen och lust att lära ska tas tillvara på. 

Här gäller det att pedagogerna är engagerade och tar tillvara på situationer såväl i leken som i 

den planerade verksamheten (Skolverket, 2005).  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) framhåller också miljöns betydelse för den 

pedagogiska verksamheten och menar att den ska locka till lek och nyfikenhet hos barnen. 
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Verksamheten ska ge barnen möjligheter till ”lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

[…] både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2010a:7). 

 

 

3.5 Pedagogens roll 

Den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) anger ett tydligare ansvar för 

förskollärarna när det gäller att följa målen i läroplanen. I läroplanen (a.a.) finns flera mål som 

berör hur förskolan ska arbeta både med barns utveckling och lärande och specifikt med 

matematik. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 

(2010a:10). Vi kan vidare läsa att det är förskollärarens ansvar att se till att barnen stimuleras 

och utmanas i sin matematiska utveckling. 

Något som pedagogerna måste förhålla sig till enligt Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) är att barnen lär och tar till sig kunskaper på många olika sätt. De kommer också till 

förskolan med olika förutsättningar och erfarenheter (2009). Johansson (2011) påpekar att det 

är pedagogens roll att hjälpa barnen att hitta vägar till att lära. Pedagogen ska vara en 

medforskare och ge stöd åt barnens lärande. Barnen ska också få möta matematiken i olika 

situationer och i samspel med andra barn och pedagoger. Det är i samspelet vi lär (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2009). 

Enligt Doverborg och Emanuelsson (2006) behövs det inte planerade situationer utan det 

handlar om att synliggöra matematiken i vardagen t.ex. i leken eller temaarbetet. Barn har en 

förmåga att koppla matematiska begrepp till sina egna erfarenheter i sin vardag (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). Detta visar de i olika situationer t.ex. i byggleken eller när de 

sorterar leksaker vid städningen. Därför är det, som Doverborg och Emanuelsson (2006) 

skriver, viktigt att pedagogerna ger barnen utmaningar och låter dem fundera över den 

matematik de möter i vardagen. Skolinspektionen påpekar i sin rapport Undervisningen i 

matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet (2009) att pedagogens engagemang 

och förmåga att inspirera är viktigt för barnens lust att lära. Dessutom behöver pedagogen 

kompetens och kunskap om målen i läroplanen. I rapporten framhåller man också att 

pedagogen ska knyta matematikundervisningen till verkligheten. 

För att skapa upptäckarglädje hos barnen måste pedagogerna göra verksamheten rolig och 

lustfylld (Skolinspektionen, 2009). I situationer där barnen både får tänka och göra får de 

också möjlighet att förstå det de lär sig (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). ”Det är 

läraren som tolkar målens innebörd och utformar verksamheten så att den ska ge barnen 

förutsättningar att lära” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:38). Emanuelsson (2006) 

betonar vikten av att pedagogen, förutom en positiv inställning till matematik, har goda 

kunskaper inom matematikområdet och om barns lärande. Detta för att kunna ge barnen en 

positiv bild av matematik och kunna utmana dem i deras lärande. 

Vidare ska lärandet ske i samspel med såväl barn som pedagoger på förskolan. Pedagogerna 

ska stimulera och utmana barnens tankar om matematik genom att undersöka problem och 

matematiska begrepp samt resonera idéer och tankemönster med hjälp av olika uttrycksformer 

(Skolverket, 2010b). Skolverket (2003) poängterar just sambandet mellan språk och 

matematik, att det krävs ett utvecklat och nyanserat språk för att lära och förstå matematik. 
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4. Metod  

4.1 Val av metod 

En av de metoder vi valde för att genomföra vår undersökning var observationer av olika 

situationer där pedagoger arbetar med barn och matematik i utemiljön. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) är observationer det bästa sättet att använda sig av för att på ett 

vetenskapligt sätt ta reda på det vi vill undersöka. För att dokumentera våra observationer 

använde vi oss av löpande protokoll. I ett löpande protokoll antecknar observatören så mycket 

som möjligt i en viss situation utifrån en förutbestämd frågeställning (Johansson & Svedner, 

2010). Detta för att det ska bli möjligt att analysera observationen i ett forskningssyfte.  

 

Vi gjorde sedan kvalitativa intervjuer med förskolepersonal som arbetar på förskolor med 

inriktning mot utomhuspedagogik. Enligt Bryman (2011) är kvalitativa intervjuer mer flexibla 

och intervjuaren kan följa respondentens svar i den riktning de går genom att ställa 

följdfrågor. Det finns också möjlighet att kasta om ordningsföljden på frågorna. Alla 

intervjuerna utfördes personligen på respondenternas arbetsplatser. 

 

Olika typer av intervjuer som kan vara lämpliga att använda vid en undersökning är 

strukturerad intervju där intervjuaren ställer samma frågor till alla respondenter och man 

strävar efter att alla intervjuer ska vara lika. I den strukturerade intervjun så följer intervjuaren 

frågeformuläret (Bryman, 2011). I en semistrukturerad intervju har intervjuaren färdiga frågor 

men själva intervjun är flexibel och intervjuaren kan ändra ordningen på frågorna eller ställa 

följdfrågor. I en ostrukturerad intervju används mer allmänna frågeställningar och 

intervjuaren uppmanar respondenten att tala fritt. Vi valde att använda oss av en kombination 

av semistrukturerad och ostrukturerad intervju beroende på den som intervjuades. Bryman 

(2011) menar att uttrycket kvalitativa intervjuer kan stå för både semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer.  Våra intervjuer innehöll öppna frågor angående pedagogiskt arbete 

med mönster utomhus och frågor om och hur pedagogerna arbetar eller kan tänka sig att 

arbeta med mönster i barngruppen.  Precis som Bryman (2011) säger vara viktigt så var vi 

intresserade av vad den vi intervjuade tyckte om ämnet. 

 

En kombination av observationer och intervjuer är enligt Johansson och Svedner (2010) det 

bästa sättet att få en så komplett bild som möjligt av det man undersöker. 

 

4.2 Etiska ställningstaganden 

 

Vi valde att följa de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) ställer upp. Dessa 

innefattar fyra krav som måste beaktas när undersökningar av denna typ genomförs. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet . 

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om vilken uppgift de har i 

undersökningen, att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. 

Som Patel och Davidsson (2003) påpekar så är det viktigt för deltagarna att få en rättvis och 

begriplig information om undersökningens metod och syfte. Samtyckeskravet innebär att vi 

måste ha samtycke av de som ska delta i undersökningen. I de fall där barn ingår har vi lämnat 

ut en samtyckesblankett (Bilaga 2). De intervjuade pedagogerna har lämnat sitt samtycke till 
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intervju muntligt. När det gäller konfidentialitetskravet så innebär det att alla deltagare är 

anonyma och inte kan identifieras. Detta har vi löst genom att inte namnge de pedagoger vi 

intervjuat eller de förskolor vi besökt. Nyttjandekravet innebär att all information vi samlar in 

endast får användas i forskningssyfte.  

 

Vi informerade också deltagarna i undersökningen om vårt syfte med undersökningen och 

vilken sekretess som rådde enligt Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper (2002).   

4.3 Urval och tillvägagångssätt  

Vi utförde vår studie på fem olika förskolor med inriktning mot utomhuspedagogik. Vi 

genomförde fem intervjuer och fyra observationer. Vid två av intervjuerna deltog två 

förskollärare samtidigt. Eftersom vi hade svårt att få till observationstillfällen på en del av 

förskolorna så har inte alla pedagoger vi intervjuat deltagit i observationer och vid två 

tillfällen deltog andra pedagoger i observationen. Tre pedagoger deltog enbart i intervjuerna, 

två enbart i observationerna och fyra deltog både i observationer och intervjuer. Fem av de 

pedagoger vi intervjuade arbetar i förskolan med de yngre åldrarna och två pedagoger arbetar 

i förskoleklass.  

Att vi valde just dessa pedagoger för våra observationer och intervjuer berodde på att vi visste 

att på dessa fem förskolor arbetar de medvetet med matematik i utemiljön. Dessutom visste vi 

att de hade inriktat sig på att arbeta med mönster och former på olika sätt i utemiljön. 

Eftersom Lpfö98 (Skolverket, 2010a) anger att förskolläraren har ett särskilt ansvar för 

verksamheten så är alla de intervjuade pedagogerna förskollärare. 

Vi kontaktade pedagogerna via telefon och frågade om de ville delta i vår studie genom 

observationer och intervju. Efter att de hade lämnat sina medgivanden besökte vi förskolorna 

för att göra observationer och intervjuer. En förutsättning för att kunna använda oss av 

observation och intervju som metod var att hitta förskolor som arbetar med 

utomhuspedagogik och/eller använder utomhusmiljön som lärmiljö.  Förskolorna valdes ut 

genom att vi tog reda på vilka förskolor i vår närhet som arbetade med utemiljö och 

matematik och då framförallt med mönster i anknytning till utemiljön. 

 

De observationer vi gjorde utfördes på de förskolor där de intervjuade pedagogerna arbetar. 

Observationerna hade olika längd beroende på vad som skulle göras och vilken ålder det var 

på barnen. Varje barngrupp observerades vid ett enskilt tillfälle. Två av observationerna 

utfördes i naturen, den ena i skogen och den andra på en gräsbevuxen badplats, och en 

observation utfördes i stadsmiljö. I skogen observerades en grupp på arton sexåringar samt två 

pedagoger. Där fick barnen ställa sig i ett mönster innan de gick till skogen: varannan pojke 

och varannan flicka. I skogen fick de sedan i uppdrag att lägga mönster av naturmaterial 

enligt en särskild mall de fick tilldelade sig. Barngruppen som observerades på en badplats 

bestod av tio barn i åldrarna fyra-fem år samt två pedagoger. Barnen fick vid det tillfället i 

uppdrag att på vägen dit samla ett visst antal av särskilt naturmaterial som pedagogen bad 

dem samla. Framme vid badplatsen använde de materialet för att skapa egna mönster. Vid 

observationen i staden deltog fyra barn i åldrarna två-tre år och två pedagoger. Observationen 

började under en promenad till det ställe där man skulle utföra aktiviteten samt under 

aktiviteten. Under promenaden visade pedagogerna på mönster i miljön på platser vi 

passerade. Även barnen var uppmärksamma och benämnde mönster de kände igen, 

exempelvis rutmönstret på ett brunnslock och vattenvirveln (spiral) som uppstod i en 

vattenpöl.  
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Eftersom vi var intresserad av att ta reda på hur pedagogerna arbetade med mönster i 

utemiljön så valde vi att dokumentera våra observationer genom löpande protokoll. För att 

undvika egna tyckanden och värderingar antecknade vi så detaljerat som möjligt, vilket 

Johansson och Svedner (2010)  anser är lämpligt vid observationer av denna typ. 

 

Intervjuerna genomfördes personligen med pedagogerna på de förskolor där de arbetar, direkt 

efter observationstillfällena. De spelades in och transkriberades sedan. Syftet med att spela in 

och transkribera intervjuerna är att underlätta analysen av det som respondenterna har sagt 

samt för att kunna återgå till materialet flera gånger (Bryman, 2011). Även Patel och 

Davidsson (2003) påvisar att detta är en vanlig metod för att få en text att arbeta med. 

Intervjuernas längd varierade beroende på hur mycket respondenten hade att säga. De frågor 

vi valde att ha med i våra intervjuer utarbetades så att de skulle ge svar på de frågeställningar 

vi hade i studien (Bilaga 1). Med hjälp av följdfrågor kunde vi sedan bygga vidare på de svar 

vi fick av de personer vi intervjuade. 

 

En samtyckesblankett (Bilaga 2) lämnades också ut på förskolorna för att informera om vad vi 

gjorde. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder giltighet eller trovärdighet. Det innebär att de frågor som ställs i intervjuerna 

ska ge svar på det som ska undersökas.  För att få god validitet så måste vi veta att vi 

undersöker det vi har för avsikt att ta reda på i vår undersökning (Patel & Davidsson, 2003). 

Vi var därför noga med att ställa frågor (Bilaga 1) som verkligen gav oss en bred bild och svar 

på det vi ville veta. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt att veta att 

undersökningen ger en korrekt bild av det som granskats. Därför läste vi in oss på ämnet vi 

skulle undersöka. Vidare valde vi förskolor och pedagoger som var väl insatta i att arbeta med 

matematik och mönster i utomhusmiljö. Dessutom var alla vi intervjuade förskollärare. På så 

sätt ökade chansen att respondenterna hade en stor erfarenhet, kunskap och begreppsförståelse 

för ämnet.  

För att få en god reliabilitet, så måste undersökningen göras på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidsson, 2003). Enligt Johansson och Svedner (2010) bör man kontrollera att man samlat in 

materialet på ett likvärdigt sätt. Vi valde att enbart intervjua och observera förskollärare för att 

alla skulle ha en likvärdig utbildning och därmed också ha en likvärdig förståelse för hur 

utemiljön och mönster kan användas i matematikundervisningen i förskolan. Det är 

förskolläraren som har ansvaret för den pedagogiska verksamheten i förskolan och det är 

dennes uppgift att se till att förskolans läroplan följs (Skolverket, 2010a). Vi utförde alla våra 

intervjuer personligen på respondenternas arbetsplatser. De sju förskollärare vi intervjuade 

fick möjlighet att besvara frågorna så fritt som möjligt genom kvalitativa intervjuer med 

öppna frågor. Det gjorde att vi fick utförliga beskrivningar som svar på frågorna med 

möjlighet för oss att ställa följdfrågor som förtydligade svaren och som gav oss goda 

förutsättningar att förstå deras inställning och uppfattning om ämnet. Frågorna var noga 

konstruerade för att vi skulle få svar på det vi ville veta och grundfrågorna var desamma till 

alla respondenter. Alla intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att ordagrant få 

med det respondenterna sa. Genom att skriva ut intervjun påbörjas analysprocessen redan då 

(Patel & Davidsson, 2003) och därmed blir underlaget för analysen väl genomarbetad. 
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5. Resultat 

5.1 Vad är mönster enligt pedagogerna 

Respondenterna var överens om hur de definierar mönster. De förklarade det som något som 

upprepar sig eller är regelbundet, att det är en rad av sekvenser som upprepas hela tiden. 

Pedagogerna kunde se att mönster är så mycket och finns överallt, på hus, gatubrunnar och 

detaljer på skulpturer. I naturen finns många mönster som t.ex. i kottar, ormbunkens blad, 

snökristaller, djurspår i snön eller barren på en grankvist. Mönster kan användas vid ett 

rutmönster då något ska ritas av och användas på något annat sätt eller t.ex. vid ett 

stickmönster med räta och aviga. Mönster kan även göras då pärlplattor och halsband görs 

eller med kakelplattor i en mosaik eller med hjälp av knappar i olika former och storlekar. Det 

går även att använda sig av siffror för att göra mönster, t.ex. då ett tal skrivs och symboliseras 

på olika sätt, menade en pedagog. 

 

Mönster förekommer såväl i bild och konst som i rytmer och musik, enligt pedagogerna. 

Mönster kan därför vara tvådimensionella som på papper men även tredimensionella, menade 

en pedagog, och gav exempel på att det går att bygga mönster med kroppar genom att ställa 

sig i olika konstellationer t.ex. kort, längre, längst och sedan upprepa detta mönster. På 

förskoleklassen vi observerade visade de detta genom att ställa sig varannan pojke och 

varannan flicka och sedan ställa sig flicka – pojke bredvid varandra så det bildades en rad 

med flickor och en rad med pojkar. 

  

Ett annat sätt att skapa mönster med hjälp av kroppen är att dansa. En pedagog berättade att 

de har gjort danser där rörelser upprepar sig i ett mönster. Rörelserna fick barnen rita av och 

lägga ut på golvet eller sätta upp på väggen. Då blev mönstret i dansen tydligt för barnen. En 

annan pedagog gav ett exempel på ett barn som visade med sin kropp hur en snurr ser ut. 

 

Mönster är även symboler som ersätter något annat, när en symbol får en ny representant, 

ansåg en av pedagogerna. Det kan vara t.ex. att hitta positioner i ett rutsystem. Att följa 

instruktioner hänger ihop med detta, ansåg hon. En ritning kan vara ett mönster, menade en 

annan av pedagogerna. 

 

En pedagog menade att barn ofta har begreppet mönster med sig när de börjar på förskolan, 

men då kanske de menar att ett mönster är ett tryck på en tröja, inte en förutbestämd struktur. 

En av pedagogerna svarade diffust på frågan om vad mönster är för henne men talade sedan 

mycket om former. 

 

 

5.2 Hur arbetar pedagogerna med mönster utomhus 

Alla pedagogerna poängterade att de är ålagda att följa läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010a) och de mål som finns uppsatta där. De sa också att de måste arbeta med matematik 

eftersom regeringen har bestämt att matematik ska vara ett nationellt prioriterat ämne 

(Skolverket, 2010b). Två av förskolorna hade arbetat med mönster i temaarbete medan de 

andra verksamheterna hade vävt in mönster i andra temaarbeten som inte var kopplade direkt 

till mönster. Det gjorde de genom att ta tillvara på spontana tillfällen för att uppmärksamma 

och lyfta fram mönster samt genom planerade aktiviteter där de arbetade med mönster.  
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Flera av pedagogerna betonade vikten av att ta tillvara barnens intressen och arbeta vidare på 

de spår det ger. På två av förskolorna arbetade de med fjärilen kopplat till symmetri utifrån 

barnens intresse av att hitta mönster på fjärilarnas vingar. En annan av förskolorna arbetade 

enbart med mönster på fjärilar. Tillsammans hade barnen och pedagogerna arbetat med 

fjärilens mönster genom att titta på den genom mikroskop kopplat till smartboarden. Där 

kopierade de mönster från fjärilarna och ritade sedan av det i andra sammanhang. De pratade 

också om samarbetet och värdet av att barn lär av varandra. En pedagog berättade om ett barn 

som gjort en ”snurr”. ”Du gjorde ju en snurr, kan du visa de andra barnen?” frågade 

pedagogen barnet. Barnet hade gjort en spiralform på ett papper och illustrerade detta genom 

att använda kroppen i en piruett.  

 

5.2.1 Planerade aktiviteter 

Några av pedagogerna ansåg att planerade aktiviteter är svårare att genomföra i 

utomhusmiljön då det är svårt att fånga barnens intresse, medan pedagogerna på två av 

förskolorna sa att de använde uterummet till nästan all planerad verksamhet när det gäller 

arbetet med matematik och mönster. En förskola planerade sina promenader i staden för att se 

om barnen upptäckte olika mönster som pedagogerna hade tänkt att de skulle se. Pedagogerna 

visade på dessa mönster och benämnde dem under promenaden. De såg exempelvis 

gatstenarnas rutmönster och de hittade mönster på olika föremål. Ett barn benämnde en 

järngrind som randig. I de andra två observationerna visade pedagogerna på humlans mönster 

samt hur örnbräken och grankvistar utgör mönster i sitt sätt att växa. De återkommer också till 

samma platser för att återkoppla det de tidigare lärt sig och för att upptäcka nya och gamla 

mönster i miljön. Förskolan i staden återvände ofta till samma plats när de arbetade med 

spiralmönstret. Barnen rullade bollar nerför en backe och fick på så sätt till en spiralform. 

Denna aktivitet upprepades flera gånger så att barnen skulle få erfarenhet av ”snurren” eller 

spiralformen. På denna plats hade barnen även upptäckt andra mönster. Det fanns bl.a. en 

gammal bassäng med kakelrutor och i stenläggningen fanns rutor med olika mönster. 

 

Till viss del använde pedagogerna sig av planerade aktiviteter då de följde upp det de hade 

gjort ute, när de kom hem. En pedagog berättade att de använde sig av lera för att återskapa 

olika mönster. Barnen hade fått fotografera ett mönster som de sedan kopierade i lera. 

 

Pedagogerna i förskoleklassen sa att de valde att planera sina aktiviteter för att kunna 

kontrollera att barnen får med sig de kunskaper de behöver inför skolstarten. De hade tidigare 

arbetat med att lägga mönster och en av pedagogerna visade nu under vår observation hur ett 

mönster kan läggas. Hon tog olika naturmaterial och la i en rad. Sedan frågade hon barnen 

vad hon skulle lägga härnäst för att mönstret skulle upprepas. Barnen såg direkt vad 

pedagogen fortsättningsvis skulle lägga i raden. Barnen fick sedan i uppdrag att gruppvis göra 

mönster av naturmaterial utifrån ritningar de fick tilldelade sig. 

 

Innan förskoleklassen gick iväg till skogen fick de i uppdrag att göra ett mönster i ringen där 

de stod, genom att ställa sig varannan flicka och varannan pojke. Barnen var snabba med att 

ställa sig i den ordningen, men vid något ställe blev det fel och pedagogen påpekade att de där 

stod två flickor bredvid varandra, varpå barnen snabbt åtgärdade felet och ställde sig rätt. 

Sedan fick alla pojkar i uppdrag att ta flickan till höger om sig i handen och ställa sig på ett 

led. När ledet var klart uppmärksammade pedagogen barnen på hur det blev: Alla pojkar gick 

i en rad efter varandra och alla flickor i en rad bredvid. 
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Vid ett annat observationstillfälle fick barnen lägga egna påhittade mönster utifrån 

naturmaterial de hade plockat på vägen. Ett barn i taget blev tillfrågad om att göra ett mönster 

på ett stort papper som pedagogen hade lagt ut framför barnen. De flesta av de barnen hade 

tidigare varit med att göra mönster av pärlor i armband. Varje barn la ett upprepande mönster 

som de fick beskriva för de andra barnen. Pedagogen frågade så barnen var de olika 

mönsterdelarna var och hur många upprepande mönsterdelar de hade lagt. För att förtydliga 

detta hjälpte pedagogen barnen att rita streck på pappret i mönsterraden där en mönsterdel tog 

slut och en annan började. 

 

5.2.2 Oplanerade aktiviteter 

Oplanerade aktiviteter kunde enligt pedagogerna vara en situation som uppstår när man är i 

utomhusmiljön som t.ex. på förskolans gård. En förskola använde sig av promenader i staden 

och arbetade då med ett projekt kallat ”Mönster i staden”. De tittade på olika miljöer och 

hjälpte barnen att upptäcka mönster där. Barnen upptäckte hur ett staket ser ut. De tittade på 

gatstenarnas mönster eller tegelstenar på ett hus. Under promenaderna benämnde pedagogerna 

det barnen såg och gav dem ord och begrepp. Då fick de även med de matematiska begreppen 

som berör mönster genom att pedagogerna hjälpte dem att räkna eller visade på och 

begränsade mönstret. Även på de andra förskolorna försökte pedagogerna ta tillvara på 

tillfällen i utomhusmiljön där barnen upptäckte intressanta mönster och föremål och blev då 

medforskare och gav barnen begrepp genom att sätta ord på det de såg. T.ex. 

uppmärksammade barnen att barken på ett träd bildade ett mönster samt snirkliga gångar på 

en gren. Flera av pedagogerna pratade om att göra barnen uppmärksamma på mönster i 

vardagen. Det kunde vara de mönster de hittade på sina kläder eller i de miljöer de vistades i 

inne och ute. De syftade då på mönster som upprepar sig så som randigt, rutigt eller prickigt. I 

observationerna uppmärksammades t.ex. mönster i växter samt humlans mönster. 

 

5.2.3 Behövs särskilt material för att arbeta med mönster ute 

Under intervjuerna framkom att flera av pedagogerna ansåg att det inte behövdes något 

särskilt material, men flera ansåg att det kan vara bra att ha med exempelvis ett tygstycke eller 

pappersark för att markera en yta att arbeta på. Kamera för att dokumentera det man såg och 

lupp för att förstora och förstärka mönster ansågs också vara bra hjälpmedel. En förskola 

använde bollar i utemiljön för att visa på spiralform och snurr. De arbetade sedan vidare med 

detta inomhus på olika sätt och med olika material. En pedagog betonade att man hela tiden 

måste tänka på vilket material som lyfter innehållet i det man arbetar med. 

 

 

5.3 Vad tycker pedagogen är viktigt i arbetet med mönster 

Samtliga respondenter var väldigt intresserade av matematik och tyckte det var ett centralt 

ämne i förskolans verksamhet. Flera av dem sa dock att deras intresse och inspiration för 

matematik inte kommer vare sig från deras barndom eller från förskollärarutbildningen, utan 

från fortbildningskurser som kommunen har ordnat. 

Pedagogerna sa att de utgick från barnens intressen i sitt arbete. I detta arbete är pedagogerna 

medforskare och hjälper barnen att upptäcka och utforska det de vill att de ska lära sig. De 

ville ge barnen verktyg att se och upptäcka mönster runt omkring dem. En av pedagogerna 

pratade om att väva in matematik och mönster i olika aktiviteter och göra barnen 

uppmärksamma på detta i aktiviteterna. Hon framhöll också att pedagogen ska vara medveten 

om vad denne vill att barnen ska lära sig och att det är viktigt som pedagog att fördjupa sig i 

ämnet man arbetar med. Några av respondenterna sa att man som pedagog måste ta på sig 
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”matteglasögonen” och menade att det är viktigt att se matematiken i vardagen och ta tillvara 

på tillfällen.  

Flera av de pedagoger vi intervjuat ansåg också att det är viktigt att utnyttja de kompetenser 

som finns i barngruppen. Barn lär av varandra. Genom att använda det barnen kan och låta 

dem visa kamraterna ansåg de att de skapade ett gemensamt lärande där de lär av varandra. 

Som exempel kan nämnas det vi skrev ovan om barnet som visade en snurr för sina kamrater.  

En pedagog sa att det är viktigt att det är barnens projekt och att vi utmanar projektet på olika 

sätt genom att vara närvarande pedagoger som utmanar barnen i deras utforskande. 

 

Vidare ansåg två pedagoger att det var betydelsefullt att använda samtalet och dialogen. En 

annan pedagog påpekade att de ofta benämner och sätter ord på det barnen gör i spontana 

situationer, som när de gör matematik. Hon menade att det är viktigt att barnen får höra 

begreppen i olika sammanhang. Flera av pedagogerna ansåg att matematiken bör finnas synlig 

och tillgänglig i miljöerna på förskolan. En pedagog uttryckte det med ”Vi försöker tänka att 

det ska finnas matematik i miljön och då även mönster”. 

 

En pedagog sa att det är viktigt att utmana barnen att se skillnader i olika sammanhang och 

därigenom skapa reflektion. På en förskola arbetade man med skillnader genom att först jobba 

med snurrmönster för att sedan visa barnen på raka streck och snirklar. Pedagogerna la ut 

långa papper på golvet där barnen fick prova att rita på de olika sätten som nämns ovan. 

Barnens reflektioner runt detta var olika. De sa till exempel: ”Nu ritar jag långt men snurren 

blir kortare”. När de ritade på det här sättet så upptäckte barnen även att de själva skapade 

mönster genom att återupprepa de långa strecken eller snurrorna bredvid varandra. Även att 

kunna se samband är viktigt, menade pedagogerna. 

 

Pedagogerna som arbetade i förskoleklass ansåg att det är viktigt att veta vad som sker inom 

matematiken i skolan så att de kan förbereda barnen för det som komma skall när barnen 

börjar skolan. Med det menade de att barnen behöver grundläggande matematiska kunskaper 

som en god grund att stå på inför inlärningen i skolan. Om pedagogerna i förskoleklassen vet 

vad de ska lära sig i matematik i skolan framöver kan barnen förberedas och få en 

förförståelse för detta i förskoleklassen. 

 

 

5.4 Vilka begrepp används 

 

Flera av pedagogerna i våra intervjuer poängterade att det var viktigt att benämna 

matematiska termer korrekt. Att använda matematiska termer är något som ingår i läroplanen, 

påpekade en av pedagogerna, och att det är viktigt att de begrepp som är värdefulla för det 

som görs för tillfället används i de situationerna. En av pedagogerna sa även att barnens språk 

bör användas och menade vidare att det även är viktigt att benämna att barnen gör matematik 

som t.ex. när de sitter och pusslar så kan pedagogen säga ”Vad duktig du är på matematik som 

har klarat av att pussla”. 

I intervjuerna benämner pedagogerna många allmänna matematiska begrepp som kort, längre, 

högt, lågt, halvfull samt olika geometriska former. Begrepp som mera specifikt är kopplade 

till mönster hörde vi då barnen la egna mönster. Då pratade pedagogen om mönsterdelar. Vid 

samma tillfälle benämnde en pojke att han hade lagt en ”dubbelblomma”, d.v.s. han hade lagt 

två blommor bredvid varandra i sitt mönster. Pedagogerna i observationerna talade även om 
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att mönstret upprepar sig och då barnen skulle ställa sig i ett mönster använde pedagogen 

begreppet varannan. Förskolorna som arbetade med spiralen som mönster använde sig just av 

begreppet spiral vilket ett av barnen kallade för en ”snurr”. Vidare gav en av respondenterna 

ett exempel på när mönsterbegrepp kan användas: ”När barnen ritar kan de benämna 

prickmönster, randigt eller att tusentals ögon bildar ett mönster”. En annan menade att olika 

mönster på kläder benämns av såväl barn som pedagoger men menade även att barn ofta 

kallar bildtryck på t.ex. en tröja för mönster. Symmetri var ett begrepp som framkom i 

intervjuerna, men som vi inte hörde pedagogerna säga under observationerna. Vissa av 

respondenterna var dock inte säkra på att symmetri var en kategori av mönster. 

 

5.5. Varför väljer pedagoger att arbeta med mönster utomhus 

 

De flesta pedagogerna vi intervjuade ansåg att det är en fördel att arbeta med mönster i 

utemiljön. Det finns större ytor att arbeta på, sa en av de intervjuade pedagogerna, och 

menade då att man kan arbeta i större skala än inomhus. Barnen kan få vara aktiva och tillåtas 

yvigare lekar och rörelser och större material kan användas varpå barnens rumsuppfattning 

tränas. ”Det finns inga begränsningar på samma vis”, sa en av pedagogerna i intervjun. Och 

ett par andra uttryckte sig att ”Det är bara fantasin som sätter gränserna”. 

 

Naturen inbjuder till att lära sig på ett lekfullt sätt och det är roligare att göra saker utomhus, 

menade några av pedagogerna. Där kan de vara aktiva och lära sig med alla sinnen. ”Det är 

lättare att lära in när man har den upplevelsen med sig”, ansåg en av pedagogerna och menade 

vidare att vissa barn dessutom behöver röra på sig mer och klarar inte av stillasittande 

aktiviteter så bra. De blir därmed inte effektiva i sin inlärning om de inte får ut och aktivera 

kroppen. Därtill får barnen frisk luft vilket främjar hälsan, påpekade flera av pedagogerna. 

  

Naturen är ett levande material som förändras. Där man kan arbeta i olika miljöer vilket ger 

variation liksom genom att arbeta såväl inne som ute. Det är naturligt och lättillgängligt att 

arbeta utomhus och naturen finns runtomkring oss, menade några. 

 

En annan pedagog uttryckte att ”Du får så mycket annat på köpet” och syftade på att barnen 

lär sig naturvetenskapliga begrepp samtidigt, som en bonus. De får uppleva fängslande 

tillfällen där de lär sig arter vilket utvecklar deras ordförråd, menade hon. Inne ges inte lika 

många sådana tillfällen då de redan vet namnen på leksaker och annat inomhus. 

 

En förskola använde utomhusmiljön som sitt pedagogiska rum och bedrev sitt projekt ute i 

staden. Pedagogen på den förskolan menade att naturens mönster och byggnader kan tas 

tillvara utomhus och sa att ”Det finns ju alla möjligheter, bara att man är i ett större rum”.  
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6. Analys 
 

6.1 Vad är mönster enligt pedagogerna 

 

När respondenterna skulle definiera mönster gav de samma förklaring som uppslagsböckerna. 

Det är sekvenser som upprepas på ett regelbundet sätt och enligt en bestämd regel. Just när det 

gäller mönster i matematiken handlar det om något som upprepas på ett logiskt sätt 

(Doverborg, 2006). När de sedan utförligare skulle förklara vad ett mönster kan vara, fick vi 

olika förslag. Ett mönster kan finnas tvådimensionellt som på papper t.ex., men det går även 

att skapa mönster med sina kroppar samt att det även finns i dans och musik, enligt 

pedagogerna. Enligt Doverborg (2006) kan mönster skapas av händelser som upprepar sig, 

och på så sätt kan vi se att det stämmer att mönster finns i dans och musik. En av dem menade 

även att mönster är symboler som representerar något annat, men det är inget vi kan finna 

belägg för hos författarna. Dock används mycket symboler i algebra som representant för 

något annat (Bergsten, 1997). En annan av pedagogerna verkade ha svårt att skilja på mönster 

och former, vilket vi tolkar som att hon inte hade begreppet mönster helt klart för sig. Det kan 

bero på att i dagligt tal använder vi begreppet mönster om upprepningar av sekvenser, vilket 

kan bestå av former, men även om rena utsmyckningar (Doverborg, 2006). En av 

respondenterna menade även att barn ofta säger mönster om t.ex. ett tryck på en tröja. Vidare 

kunde vi se i observationer att barn ser rena utsmyckningar som mönster, som då de 

uppmärksammade barken på ett träd samt snirkliga gångar på en gren. Dock var det ingen av 

respondenterna som kallade utsmyckningar för mönster. Emellertid kan vi läsa hos Dahlgren 

och Nordquist (1994) att mönster kan vara mer eller mindre regelbundna.  Furness (1988) 

menar även att vi genom den estetiska upplevelsen och genom att se mönster kan finna 

struktur i något och ordning i kaos och på så sätt få bättre förståelse för något. 

 

Att mönster är sekvenser som upprepar sig visade en av pedagogerna tydligt vid en av 

observationerna där barnen fick lägga ett eget mönster och visa hur det upprepade sig med 

sina olika mönsterdelar. Olsson och Forsbäck (2006) betonar mönstrets betydelse för det 

matematiska tänkandet och menar att det är viktigt i de flesta matematiska sammanhangen, att 

kunna se mönster och urskilja mönsterdelar. Vid en av de andra observationerna skulle även 

de barnen lägga mönster, men då utifrån en given ritning där det inte fanns mönsterdelar som 

upprepade sig på ett systematiskt sätt. I en av intervjuerna sammankopplade en av 

pedagogerna mönster med just ritningar och förmågan att följa instruktioner. Detta är dock 

inget vi har funnit att författarna menar är mönster i matematisk mening. Den sistnämnda 

barngruppen fick även skapa ett mönster genom att ställa sig varannan flicka och varannan 

pojke vilket utgjorde ett tydligt upprepande mönster enligt vår mening. 

 

6.2 Hur arbetar pedagoger med mönster utomhus 

 

De flesta av våra respondenter poängterade att matematik är ett prioriterat område enligt 

regeringen (Skolverket, 2010b) och att de är ålagda att följa förskolans läroplan (Skolverket, 

2010a) vad det gäller målen kring matematik. I våra observationer, vilka gjorts i utemiljö, 

kunde vi se att pedagogerna arbetade med begrepp och samband mellan begrepp som berör 

mönster, vilket nämns i läroplanen (2010a). Flera av våra respondenter ansåg att det är svårt 

att särskilja mönster från den övriga matematiken.  
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Att ta tillvara och utgå från barnens intressen är något som pedagogerna använde som 

utgångspunkt i sitt arbete med mönster. Johansson (2011) poängterar att det är pedagogens 

uppgift att hjälpa barnen att hitta vägar för att lära och ta till sig kunskaper genom att vara 

medforskare. Att utgå från barnens intressen är ett sätt att uppmuntra detta. Respondenterna 

betonade också värdet av att barn lär av varandra och i ett samspel med andra barn och 

pedagoger, vilket även Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) anser vara viktigt.  Det 

visade sig i observationerna och framkom även i intervjuerna att pedagogerna använde sig av 

dialogen när de arbetade med barnen och satte ord på det de såg och upplevde i utemiljön. 

Något som författarna också framhåller är att barn är nyfikna och vill upptäcka och använda 

sina sinnen. Genom upplevelse får de erfarenheter som leder till lärande, vilket våra 

respondenter ansåg att de kunde ge barnen genom att använda utemiljön i sitt arbete. 

De pedagoger vi har intervjuat arbetade både med spontana och planerade aktiviteter i sitt 

arbete med mönster. Ofta använde de den närmaste miljön som utgångspunkt. Szczepanski 

(2007) påvisar att barn behöver de kreativa och praktiska lärmiljöer som uterummet erbjuder. 

I dessa miljöer kan barnen få använda alla sina sinnen för att utforska och upptäcka.    Den 

förskola som ligger i stadsmiljö har aktivt arbetat med staden som sitt pedagogiska rum och 

letat efter mönster och även former i staden. Pedagogerna ville på så sätt ge barnen möjlighet 

att skaffa sig erfarenheter av mönster i deras närmiljö. Genom att göra barnen uppmärksamma 

på matematiken i miljöerna runt omkring dem så blir de också medvetna om mönster och 

samband som finns i deras omgivning (Björklund, 2008). Enligt Bergsten (1997) krävs det en 

förmåga att kunna se mönster och strukturer i verkliga objekt för att skapa en grund för det 

matematiska tänkandet. Genom att ta reda på vad som intresserar barnen kan pedagogerna 

hitta miljöer och aktiviteter som inspirerar till lärande för barnen. Barnen lär genom att 

uppleva, utforska och ha roligt i utemiljön. Att upplevelsen är viktig för lärandet är något som 

även Ericsson (2004) och Gode (2011)  påpekar. För små barn är inte fakta väsentlig utan de 

är mer fokuserade på utforskande (Persson Gode, 2011). 

Flera av våra respondenter ansåg att det inte behövs några planerade aktiviteter utomhus då de 

menade att det är svårt att planera dessa. Detta är något som vi får belägg för hos författarna 

Doverborg och Emanuelsson (2006) som säger att istället för att använda planerade 

situationer kan vi synliggöra matematiken i vardagliga situationer och utmana barnen där. De 

pedagoger som arbetar med de äldre barnen, förskoleklassen, valde att planera sina aktiviteter 

för att befästa barnens kunskaper och förbereda barnen på den kunskapsinlärning som senare 

ska ske i skolan.  

 

Alla pedagoger vi intervjuat ansåg att de har en bra och varierande utemiljö som inbjuder till 

många aktiviteter där de kan arbeta med matematik och mönster. Dessutom ansåg de att det är 

bra att bedriva verksamheten utomhus. Detta är något som vi även kan läsa hos flera av 

författarna. Szczepanski (2007) säger att utemiljön är livsviktig för vårt välbefinnande och vår 

hälsa. Utemiljön erbjuder också omväxling och möjlighet till rörelseaktiviteter. 

 

6.3 Vad tycker pedagogerna är viktigt i arbetet med mönster 

 

Flera av de pedagoger vi intervjuat betonade vikten av att väva in begreppen och arbetet med 

mönster i den övriga matematiken i verksamheten.  Flera av dem ansåg att det är viktigt att 

kunna se mönster för att förstå samband och relationer mellan olika begrepp. Detta är helt 

enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a) som skriver att barnens lärande ska ske på 

ett sådant sätt att barnen kan se samband och mening i sitt lärande. Verksamheten ska även 
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utgå från barnens erfarenheter (Skolverket, 2010a) och pedagogerna bör vara lyhörda för 

barnens frågor och på ett medforskande sätt hjälpa barnen att hitta svar på dessa frågor. Flera 

av pedagogerna ansåg också att det är viktigt att de kompetenser som finns i barngruppen tas 

tillvara. Barn lär av varandra i ett samspel och det bör också finnas ett samspel mellan barn 

och vuxna då det är pedagogens uppgift att som medforskare hjälpa barnen att hitta sätt att 

erövra nya kunskaper på (Johansson, 2011). Precis som Sheridan och Pramling (2009) 

påpekar så är det viktigt att barnen får möta matematiken i samspel med andra och i olika 

situationer.  

Respondenterna framhöll även att det är viktigt att ta vara på tillfällen i vardagen för att lyfta 

fram mönster och matematiken. Även Björklund (2008) menar att det är viktigt för att barnen 

ska kunna se samband och bli medvetna om matematiken runt dem. På så sätt får de 

erfarenheter som ökar deras förståelse för matematikens betydelse. Också Skolverket (2010a) 

framhåller vikten av pedagogernas engagemang och att ta tillvara på tillfällen, såväl i leken 

som i den planerade verksamheten, för att öka barnens förmåga att se samband och mening i 

sitt lärande. Persson och Wiklund (2008) anser att vardagsmaterial är utmärkt att använda för 

att barnen ska få möjlighet att utforska mönster och geometriska begrepp. 

Pedagogerna måste själva vara medvetna om vad mönster är för att kunna förmedla det till 

barnen. Det är betydelsefullt för lärandet att det finns ett intresse och en glädje i att förmedla 

matematiken till barnen, vilket också påpekas i Skolinspektionens rapport (Skolverket, 2009). 

I samma rapport påtalar man även att pedagogerna bör vara kunniga inom det område de ska 

arbeta. Enligt Emanuelsson (2006) är det viktigt att pedagogerna är intresserade och har goda 

kunskaper både om matematik och om barns lärande.  

Flera av pedagogerna framhöll att det var viktigt att sätta ord på begreppen, men det var svårt 

att få fram vilka begrepp de egentligen menade. Ofta handlade det om de matematiska 

begrepp så som rumsbegrepp men även ord som prickig, randig och regelbunden användes. 

Bergius och Emanuelsson (2008) framhåller vikten av att arbeta med mönster och ge barnen 

begrepp, för att de ska kunna använda dessa i olika matematiska situationer. Furness (1988) 

anser dock att barnen själva ska få hitta sina egna begrepp och ordningar genom praktiska 

aktiviteter. Skolverket (2003) menar att det är viktigt för att utveckla sitt matematiska 

tänkande, att kunna sätta ord på matematiken som görs. 

Att se samband och skillnader skapar reflektion, vilket vi kunde se i exemplet där barnen 

ritade snurror och långa streck på papper. Som Furness (1988) påpekar så kan barnen 

upptäcka sambanden mellan matematik och mönster när de lär sig se mönster i dessa 

sammanhang. ”Vikten av generaliseringar och att urskilja och särskilja egenskaper är en 

grundläggande kunskap i matematiken” (Forsbäck, 2006:62). 

 

6.4 Vilka begrepp används 

Respondenterna använde inga begrepp för olika mönster, såsom regelbundna, växande eller 

symmetriska mönster, men syftade främst på regelbundna mönster såg vi, då de i 

observationerna skapade mönster som upprepade sig, men även på växande mönster då de 

talade om spiralen som mönster. Enligt Ahlström (1996) kallas ett mönster för regelbundet då 

det upprepar sig efter en bestämd ordning och ett växande mönster är då mönstret förändras 

och blir större på ett logiskt sätt. Några av pedagogerna talade om symmetri men var osäkra 
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på om det kunde kallas för mönster. Doverborg och Emanuelsson (2006) talar dock om 

symmetriskt mönster då något kan delas i två halvor och som då blir varandras spegelbilder. 

Enligt vad respondenterna sa i intervjuerna var de noga med att använda korrekta matematiska 

begrepp och benämna dessa i vardagssituationer med barnen. Enligt Skolverket (2010a) hör 

språk och lärande ihop. Det är viktigt för barnens matematiska tänkande, för att få förståelse 

för begrepp och sammanhang, att kunna uttrycka den matematik de möter 

(Utbildningsdepartementet 2010). Detta är något som även Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) anser är viktigt. De begrepp som användes i intervjuer och observationer 

och som direkt skulle kunna anknytas till mönster var mönsterdelar, varannan, spiral, dubbel, 

upprepning, prickigt och randigt. 

 

Enligt Bergsten (1997) är det även viktigt att träna sig i att sätta ord för hur ett mönster är 

uppbyggt för att utveckla sitt matematiska tänkande och sin förmåga för att senare i livet även 

kunna beskriva och få förståelse för talmönster.  Barnen i observationen där de fick skapa 

egna mönster, fick med egna ord beskriva hur de hade tänkt och på vilket sätt deras mönster 

upprepade sig. Även de barn som arbetade med spiralmönstret fick både genom ord (en 

”snurr”), kroppsspråk (då barnet gjorde en piruett) och handling (då de ritade spiraler samt 

raka streck) beskriva hur en spiral ser ut. Genom att använda olika uttrycksformer har de goda 

chanser att få en helhetssyn av vad en spiral är samt en djupare kunskap som varar, enligt 

flera av författarna. Bergsten (1997) menar också att det krävs olika uttrycksformer som 

ersätter och representerar den ursprungliga uttrycksformen för att senare kunna förstå abstrakt 

matematik med dess olika symboler och lättare kunna lösa matematiska problem. Även 

förskolans läroplan säger att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla ”sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 2010a:10). Genom lek och när 

lärandet blir lustfyllt för barnen kan deras förmågor och kunskap utvecklas liksom deras 

matematiska och språkliga färdigheter (Utbildningsdepartementet, 2010). ”Lärandet främjas 

av en rik och varierad verksamhet”, menar Skolverket (2005:25). Vidare är det viktigt att 

använda sig av olika uttrycksformer i lärandet, så att barnen stimuleras att utveckla hela sin 

förmåga (Skolinspektionen, 2009) samt med tanke på att de lär sig på olika sätt (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2009). Skolverket (2005) betonar vikten av att lärandet ska utgå från 

barns intressen, nyfikenhet och förutsättningar genom att ta vara på tillfällen som ges både i 

lek och planerade aktiviteter.  

 

Vi kunde dock inte se att pedagogerna hade gått vidare i sitt arbete med mönster och fortsatt 

med talmönster vilket skulle kunna vara nästa steg efter att ha arbetat med bildmönster. Detta 

kräver dock först en förståelse för tal och antal, menar Persson och Wiklund (2008). De 

framhåller emellertid vikten av att inte skynda på användandet av siffror, utan menar att 

barnen måste först i konkreta sammanhang utveckla en förståelse för tal och antal. Ahlström 

(1996) anser att då ett bildmönster kan ses och beskrivas är det bara fråga om språkval där det 

matematiska symbolspråket lika gärna kan användas. 

 

6.5 Varför väljer pedagoger att arbeta med mönster utomhus 

Författarna och pedagogerna i vår undersökning verkade överens om vilka fördelar det finns 

att arbeta i utomhusmiljö. En fördel är att där kan barnen vara aktiva och lära med alla sinnen 

och genom upplevelser, menade en pedagog. Ericsson (2004) håller med då han menar att det 

är upplevelsen som är grunden för varaktigt lärande.  Även Nelson (2007) framhåller 
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upplevelser med sinnena för att hjärnan ska aktiveras och minnen och associationer ska kunna 

kopplas till lärandet. Szczepanski (2007) betonar att sinnenas upplevelse behöver förenas i 

platsrelaterade praktiska upplevelser som är verklighetsanknutna för att lärandet ska bli 

optimalt. 

Pedagogerna menade också att undervisning utomhus ger större utrymme att vistas på vilket 

ger möjligheter till mer rörelsefrihet, barnen blir mer aktiva och större material kan användas. 

Grahn (2007) lyfter fram den rörelseglädje och den frihet som kan tillfredställas genom att 

vistas i naturen. Nelson (2007) menar att det är bra att förlägga undervisning utomhus för den 

elev som har svårt att sitta stilla och mera kan få komma till sin rätt i en annan miljö än den 

som klassrummet erbjuder. En pedagog i intervjuerna ansåg samma sak då hon sa att vissa 

barn behöver röra på sig mer och klarar inte av stillasittande aktiviteter så bra. 

 

Genom att vistas i naturen får barnen så mycket annat på köpet, sa en av pedagogerna och 

tänkte på den artkunskap de erövrar. Några av de andra pedagogerna lyfte fram den friska 

luften och möjligheter att få röra på sig. Persson Gode (2011) betonar även han flera saker 

som barnen får med sig genom att få undervisning utomhus. Han menade att många olika 

ämnesområden tränas hos barnen oftast omedvetet och även att fin- och grovmotoriken, 

sinnena och fantasin stimuleras. Han menar vidare att förskolebarn har ett stort behov av att få 

frisk luft och få röra på sig. Szczepanski (2007) lyfter fram den tysta kunskapen som barnen 

får genom upplevelser samt att tankeförmågan och hälsan främjas då kroppen används. 

 

Persson Gode (2011) menar att tankeförmågan stimuleras genom att vistas i den ständigt 

föränderliga naturen genom att nya frågor och utmaningar uppkommer. Några av 

pedagogerna betonade just naturens material som något levande som förändras som en fördel 

för undervisningen. De menade vidare att det är något naturligt och lättillgängligt som bör tas 

tillvara på. I två av observationerna användes naturmaterial för att göra egna mönster. Ingen 

av pedagogerna framhöll dock att naturen erhåller någon speciell fördel just för matematisk 

inlärning. I alla observationerna uppmärksammade pedagogerna dock barnen spontant på 

mönster som fanns i omgivningen. 

 

Naturen erbjuder även olika miljöer vilket ger en varierande undervisning, menade såväl 

författare som pedagoger. Szczepanski (2007) går även så långt att han menar att barn blir 

friskare om de erbjuds varierande utomhusmiljöer samt att leken får en bättre kvalité. 

 

Dahlgren (2007)  lyfter fram vikten av variation i undervisning genom att växla praktiska 

övningar, erfarenheter och upptäckter med teoretisk inlärning. En av pedagogerna ansåg att 

det är bra att kombinera utomhusundervisningen med arbete inomhus. Inomhus kan man göra 

andra saker som är svårare att göra utomhus samt att de olika miljöerna ger barnen ett 

sammanhang. Även Dahlgren (2007) menar att det är viktigt att barnen kan koppla sitt lärande 

till sina erfarenheter samt att de ser nyttan med sitt lärande och kan finna samband och 

helheter. Vidare betonar han vikten av att kombinera erfarenheter med reflektion, vilket flera 

av pedagogerna även lyfte fram genom att de använder kameran för att se tillbaka vad de gjort 

och upptäckt utomhus. 

 

Ericsson (2004) framhåller vikten av att ge barnen en positiv känsla för naturen och en av 

pedagogerna betonade hur viktigt det är att pedagogerna själva har ett intresse för 

utomhusaktiviteter och uttryckte sig följande: ”Hur engagerade barnen blir beror mycket på 
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vad man själv tycker är roligt”. En annan av pedagogerna ansåg att det var roligare att göra 

saker utomhus och vi tolkar det som att det var alla respondenternas åsikt. 
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7. Diskussion och slutsatser  
 

7.1 Metoddiskussion 

Då vi påbörjade vårt arbete i slutet av en termin hade förskolorna börjat avsluta sina projekt 

varför vi skyndade oss att besöka dem för att göra våra observationer och intervjuer. Det 

innebar att vi inte valde att ta tid till att skicka frågorna i förväg till respondenterna vilket 

ledde till att vi fick spontana svar i intervjuerna. Hade vi valt att förbereda respondenterna 

mera eller låtit dem ge skriftliga svar, hade de fått mera betänketid på sig varför svaren 

antagligen blivit mer genomtänkta. Svaren i intervjuerna har ibland varit svårtolkade för oss 

då respondenterna inte alltid talade färdigt meningar t.ex. Fördelarna har dock varit att svaren 

blev mer omfattande vid dessa kvalitativa intervjuer med öppna frågor än vad de skulle ha 

blivit med skriftliga svar. Vidare fanns möjlighet för följdfrågor vid intervjuerna, vilket vi 

tyckte gav mycket. Enligt Bryman (2011) är fördelarna med kvalitativa intervjuer just att 

kunna följa respondentens tankegångar med att kunna ställa följdfrågor och känna sig fri att 

kasta om ordningen på frågorna. Då vi sedan skrev ner intervjuerna blev det lättare att gå 

tillbaka till svaren och fördjupa sig i dem. Likaså blev det enklare att uppmärksamma allt vad 

pedagogerna sa samt att tolka svaren då de blev nerskrivna. Vi märkte, precis som Patel och 

Davidsson (2003) menar, att analysen av intervjuerna påbörjades redan då vi skrev ner dem. 

Vi uppmärksammade då vad som verkligen sades. För att öka validiteten så kunde vi ha 

genomfört fler intervjuer. Undersökningens tillförlitlighet stärks av att vi utförde intervjuerna 

personligen och på respondenternas arbetsplatser. Enligt Johansson och Svedner (2010) så bör 

materialet samlas in på ett tillförlitligt sätt. Dock kan resultatet ifrågasättas då vi inte vet om 

de vi intervjuade svarade sanningsenligt eller gav de svar de trodde att vi förväntade oss 

utifrån det område vi undersökte.  

Observationer genomfördes enbart på två av förskolorna eftersom en av förskolorna hade 

temporära lokaler och därmed inte var igång med sin verksamhet som var tänkt. De andra 

förskolorna hade inte några lämpliga tillfällen för observationer då de redan hade avslutat sina 

projekt för terminen. Vi anser dock att vi fick ut vad vi behövde för vår undersökning vad 

gäller observationer och intervjuer. Dock hade undersökningen blivit mer fördjupad och 

tillförlitlig ifall vi hade kunnat genomföra observationer över en tid och därmed kunnat följa 

förskolornas arbeten med mönster, tänker vi. Patel och Davidsson (2003) menar att problem 

kan uppstå vad gäller observationsmetoden. Det kan vara att som observatör kan vi inte veta 

om beteendet vi ser är representativt eller spontant. Johansson och Svedner (2010) anser att 

det är viktigt att veta att undersökningen ger en korrekt bild av det som granskas. Vi menar 

dock att genom att vi utförde intervjuer på samma förskolor som vi observerade blev 

observationerna mer tillförlitliga då det vi såg i observationerna kunde bekräftas i intervjun. 

 

Bryman (2011) menar att kvalitativa undersökningar kan ha sina nackdelar i att forskarna inte 

riktigt kan vara säkra på om undersökningen kan generaliseras till andra grupper. Vi kan 

ifrågasätta om vår undersökning är representativ för alla förskolor. Vi tänker att då vi valde ut 

förskolor med utomhusmatematik som profil, är vår undersökning representativ för förskolor 

som är inriktade på detta.  
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7.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur pedagogerna arbetar med mönster i 

utemiljön. Då vi använde oss av förskolor som var inriktade på utomhuspedagogik fann vi 

även förskollärare som var intresserade av densamma, vilket vi tänker påverkade resultatet så 

att våra undersökningar stämde väl överens med vad författarna anser. Alla våra respondenter 

ansåg att matematik var en väsentlig och viktig del på förskolorna, vilket också finns angivet i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010a) och även är ett, av regeringen, prioriterat ämne 

(Skolverket, 2010b). Vidare ansåg pedagogerna att utemiljön var en utmärkt plats med många 

fördelar att undervisa matematik i. Hade vi intervjuat förskollärare som mer var inriktade och 

intresserade av andra områden hade resultatet antagligen blivit annorlunda. 

 

De förskolor vi besökte hade olika förutsättningar i miljön beroende på om de låg i staden eller 

på landet. Förskolan i staden tog tillvara på byggnader och konstruktioner som finns där medan 

förskolorna på landet vistades mycket i natur och mark och använde sig mer av naturmaterial. 

Vidare hade de olika förskolorna på landet olika förutsättningar då de finns belägna på olika 

ställen i Sverige och därmed har olika naturtyper omkring sig. Några av förskolorna har nära 

till havet medan andra har skogen som sin naturliga plats att vistas i. Dessa olika 

förutsättningar gjorde att förskolorna arbetade med olika slags mönster beroende på vad som 

finns i den utemiljö de har tillgång till.  Att låta barn utforska mönster är utvecklande för deras 

rumsuppfattning (Doverborg & Emanuelsson, 2006), vilket också vi anser att det finns goda 

möjligheter till i de olika utemiljöerna.  

 

Vi saknar dock i pedagogernas svar att de inte ser naturen som en fördel för just 

matematikundervisning, utan framhåller naturen rent allmänt som en bra plats för inlärning, 

vilket vi också hittat belägg för hos Szczepanski (2007) som påpekar att i utemiljön kan barnen 

använda alla sina sinnen till att upptäcka, utforska och uppleva. Pedagogerna har tagit tillvara 

utemiljön i arbetet med mönster i såväl spontana som planerade aktiviteter. De är medforskare 

med barnen och visar barnen på de mönster de upptäcker omkring sig samt tar tillvara på 

barnens lek, intresse och nyfikenhet. De vill ge barnen upplevelser med sina sinnen som de 

menar leder till varaktigt lärande. De är även noga med att benämna matematiska begrepp för 

barnen. 

Vidare har förskolorna arbetat olika mycket medvetet med mönster. Några av förskolorna har 

arbetat med mönster som ett temaarbete medan andra förskolor mera har tagit varit på 

spontana tillfällen. De har även arbetat på olika sätt och med olika slags mönster. Några av 

förskolorna har arbetat med spiralen medan andra har varit inriktade på mönsterdelar som 

upprepar sig. Detta har gjort att respondenterna har tänkt lite olika runt mönster. Det framkom 

dock inte i våra intervjuer och observationer att pedagogerna har använt sig av talmönster, 

utan enbart bildmönster, i sitt arbete. Det kan möjligtvis bero på att de inte har kommit så 

långt i sitt arbete med mönster eller att de inte associerade talmönster till sitt mönsterarbete. 

Vissa av förskolorna arbetade med de yngsta barnen varför det är förståeligt varför de inte 

arbetade med talmönster, då de yngsta barnen inte har så stor antals- och taluppfattning. 

Persson och Wiklund (2008) säger att barnen kan få ökad förståelse för matematik om vi 

arbetar med mönster och grunden för matematiskt tänkande är generaliseringar och abstrakt 

tänkande (Bergius & Emanuelsson, 2008). Vi håller därför med Furness (1988) om att det är 

bra att lära barnen att se matematiska mönster tidigt för att ge dem goda förutsättningar för 

fortsatta matematikkunskaper. Att uppfatta och hålla isär egenskaper är en primär kunskap 

inom matematiken (Forsbäck, 2006). 
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På de förskolor där pedagogerna fördjupat sina kunskaper i det ämne de arbetar med och 

bestämt vad det är de vill att barnen ska lära sig, där har man nått ett bättre resultat och sett att 

barnen fått nya kunskaper om mönster. Pedagogernas kunskaper är något man påpekar är 

viktigt för lärandet i Skolinspektionens rapport Undervisningen i matematik – utbildningens 

innehåll och ändamålsenlighet (2009). Vi märkte att det hos vissa respondenter fanns en 

tveksamhet vad mönster är då t.ex. några av dem menade att mönster är att följa instruktioner. 

Vi tänker att detta kan komma sig av att en beskrivning på hur t.ex. en tröja ska stickas kallas 

just för mönster. Vi kan också se att det behövs ökade kunskaper hos många pedagoger om 

mönstrets betydelse för det matematiska tänkandet och hur det kan användas i barngruppen. 

Flera författare har skrivit om mönster och om vikten av matematik i förskolan. De har också 

nämnt att förmågan att se mönster är grundläggande för det matematiska tänkandet. Trots det 

var det var svårt att hitta litteratur som verkligen betonade arbete med mönster och som gav 

exempel på hur mönster kan arbetas med bland förskolebarnen. 

 

Vi kan konstatera att de förskollärare vi intervjuade var intresserade av såväl matematik som 

att använda sig av utemiljön som en pedagogisk plats. De visade därför stort engagemang för 

vår undersökning, vilket inspirerade oss att arbeta med mönster i utemiljön, och som vi tror 

inspirerar även andra pedagoger. Vi har upplevt att intresse och engagemang är a och o i 

arbetet med mönster, för att visa barnen att det är roligt att visats ute och för att de ska känna 

glädje och nytta av matematiken och av mönster. Förunderligt nog var det många av 

respondenterna som menade att kunskapen och intresset för matematik i förskolan fick de inte 

med sig under sin förskollärarutbildning utan i fortbildningskurser via deras kommun. Själva 

har vi saknat undervisning om mönstrets betydelse i matematiken då vi nu har genomgått 

utbildningen till lärare i förskola och förskoleklass. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

I de förskolor vi har genomfört vår undersökning har vi upptäckt att det enbart är bildmönster, 

och inga talmönster, de har ägnat sig åt. För att barnen ska få ett varaktigt lärande behöver de 

upptäcka och förstå samband varför de också behöver koppla bildmönster till talmönster för 

att kunna utveckla sitt matematiska tänkande. Ett exempel på det är att barnen ska kunna se 

det logiska i hur exempelvis talraden 2, 4, 6, 8 etc. är uppbyggd, att det läggs till två för varje 

tal, och förstå vad som kommer efter ett visst tal i talraden. Därför tänker vi att det vore 

intressant att forska vidare om ifall förskolor ägnar sig åt talmönster, på vilket sätt och när det 

i så fall sker. 
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                                                                                                Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du? Har du någon särskild utbildning i utomhuspedagogik eller 

matematik? 

 

2. Hur många år har du arbetet i yrket? 

 

3. Vad innebär matematik för dig? 

 

4. Vad är mönster för dig? 

 

5. Vad är anledningen till att ni arbetar med mönster och former? 

 

6. Hur gör du för att tillvarata matematiktillfällen i det vardagliga arbetet ute? Koppla det 

till arbete med mönster och former. 

 

7. Hur kan man göra för att använda naturen i barns matematikutveckling och för att 

utveckla deras förmåga att se mönster?   

 

8. Hur anser du att man bör arbeta med matematiken för att väcka barnens intresse för 

mönster (och former)? 

 

9. Hur synliggör du begreppen mönster och former i naturen (utemiljön) för barnen? 

 

10. Behövs det något särskilt material för att arbeta med mönster och former utomhus? 

 

11. Ser du att barnen använder begrepp omkring mönster och former i andra 

sammanhang?  

 

12. Kan du se några fördelar med att arbeta med mönster utomhus? 

 

13. Kan du se några nackdelar med att arbeta med mönster utomhus? 
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 Bilaga 2 

 

Till vårdnadshavare på  

 

________________________________________. 

 
Hej! 

Vi heter Ylva Friman och Ida Sjölén och är två studenter från Linnéuniversitet i Växjö som 

läser till förskollärare. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete och behöver genomföra 

observationer i barngrupper samt intervjuer med pedagoger, vilket vi önskar göra på er 

förskola/förskoleklass.  

 

Arbetet handlar om att se hur pedagoger använder matematik i utemiljön, vilket innebär att 

det inte är barnen i första hand, utan pedagogernas arbetssätt, vi behöver observera. 

Observationen går till genom att vi är med vid något tillfälle och ser och antecknar hur 

matematikundervisning går till i barngruppen samt tar del av dokumentation som gjorts i 

barngruppen vad gäller matematik. Vi kommer även att intervjua pedagogerna hur de tänker 

omkring och arbetar med matematik i förskolan/förskoleklass. 

 

Det material vi hämtar in kommer sedan att användas i det examensarbete vi skriver. Arbetet 

kommer att redovisas såväl muntligt som skriftligt för en grupp studenter och lärare. Vi 

kommer att arbeta efter de forskningsetiska principer som gäller enligt vetenskapsrådet 

(www.vr.se). Det innebär att vi enbart använder oss av fingerade namn på såväl barn, 

pedagoger som förskolor/förskoleklasser. Underlaget för arbetet som görs på 

förskolorna/förskoleklasserna kommer enbart användas av oss två. 

 

Om ni har några frågor eller synpunkter ber vi er kontakta oss: 

 

Ylva 070-357 39 10 ylva.o@telia.com  

 

Ida 070-217 55 76, ida@idasentr.se 

 

Med vänlig hälsning 

Ylva och Ida 
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