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Sammanfattning 
Inledningsvis presenteras ämnets relevans för samhället och förskollärare samt varför det 

valts att studeras. Ämnet matematik bör uppmärksammas både inomhus som utomhus och 

förskollärare har en viktig roll att matematiskt lärande sker i varierad miljö. Skolinspektionen 

(2016) beskriver att det i observationer synliggörs att förskollärare ofta har ett mer överva-

kande förhållningssätt utomhus och att de alltför ofta inte deltar aktivt i barns lek. Syftet med 

studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till matematik i interaktion med barn i 

den utomhuslek som inte är vuxenstyrd.  

 

En kvalitativ metod med målinriktat urval har tillämpats, där sju förskollärare har deltagit i 

studien. En av frågeställningarna är att undersöka hur matematik synliggörs i interaktion mel-

lan förskollärare och barn i utomhuslek. Redskapet är observationer med löpande protokoll, 

vilket tillämpas för att få en bild över hur förskollärare synliggör matematik i interaktion med 

barn utomhus. Ytterligare ett redskap som används är semistrukturerade intervjuer för att sva-

ra på frågeställningen hur förskollärare i interaktion med barn uppmärksammar matematik i 

utomhuslek. Bearbetningen av intervjumaterialet har skett genom en fenomenografisk analys 

och observationerna genom kategorisering. Hänsyn har tagits till de forskningsetiska princi-

perna utifrån Vetenskapsrådet. 

 

I resultatet framkommer det att förskollärarna synliggör matematik genom att vara närvarande 

och använda ett matematiskt språk i interaktionen med barn i utomhusleken. De använder 

även årstider och kroppen som ett redskap i det matematiska lärandet. Förskollärarna uppfat-

tar att matematik är betydelsefull kunskap för barn inför framtiden. De beskriver även att när-

varo och språk har en bidragande roll i hur matematiken uppmärksammas. Årstider och mate-

rial har betydelse för matematiskt lärande, men är inte avgörande för hur förskollärare arbetar 

med det. Förskollärarna menar att förhållningssättet till årstider och material avgör. Samman-

fattningsvis framkommer både möjligheter och svårigheter med att uppmärksamma matema-

tik i interaktionen med barn i utomhusleken. 
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INLEDNING 
Människor lär av varandra och genom interaktionen sker ett lärande. Det är viktigt att redan i 

tidig ålder erbjudas möjlighet till interaktion som bidrar till bra förutsättningar inför framti-

den. Genom interaktion med andra utvecklar människan olika färdigheter. En färdighet för att 

kunna orientera sig och förstå sin omgivning är matematik. Därför behövs matematik upple-

vas i olika miljöer, och det leder till värdefulla erfarenheter i livet. Därmed är det betydelse-

fullt att redan i förskolan ge barn möjlighet att möta det matematiska språket i olika miljöer. 

Förskolans uppdrag är enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 6-7) att lägga 

en grund för att barn på lång sikt ska kunna tillägna sig olika kunskaper som är viktiga att ha i 

samhället. Eftersom samhället förändras och innehåller ett stort informationsflöde är det bety-

delsefullt att barn får möjlighet att kommunicera och söka ny kunskap. De vuxna i förskolan 

har en betydande roll för att barn ska få möjlighet att lära på olika sätt. 
 

Det är bland annat viktigt att uppmärksamma det matematiska språket i alla miljöer på försko-

lan. Lärandet sker både inomhus och utomhus, därför är det av vikt att båda möjligheterna ges 

för att ge alla barn chans till lärande på olika sätt. En betydande aspekt i barns lärande är le-

ken där de får möjlighet att tillägna sig kunskap på ett lustfyllt sätt. Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 6-

7) redogör för att förskollärares medvetna förhållningssätt kring lek främjar barns utveckling 

och lärande kring bland annat matematik och att det bör ske både inomhus såväl som utom-

hus. På samma sätt som människan lär sig i olika miljöer, bör barn erbjudas en varierad miljö, 

vilket kan leda till en innehållsrik verksamhet. I Skolinspektionens (2016, s. 19) rapport om 

förskolans pedagogiska uppdrag, visar hälften av de medverkande förskolorna att de sällan 

tillämpar en medveten språklig interaktion i barns lek. Förskolan ska istället medvetet i inter-

aktion med barn i alla miljöer, stimulera och utveckla deras lärande. Därför anser vi att det är 

viktigt att studera hur matematiken uppmärksammas i utomhusleken för att göra människan 

medveten om matematikens betydelse för barns lärande i alla miljöer.  
 

Vår uppfattning är att förskollärares närvaro i leken är mer medveten inomhus. Inomhus tyd-

liggörs sammanhang och benämns matematiska begrepp i större utsträckning än utomhus. 

Utomhus är uppfattningen av tidigare erfarenheter att förskollärares närvaro i leken inte är 

lika självklar. Skolinspektionen (2016, s. 25) beskriver att det i observationer synliggörs att 

förskollärare ofta har ett mer övervakande förhållningssätt utomhus och att de alltför ofta inte 

deltar aktivt i barns lek. Denna bakgrund har bidragit till att vi vill undersöka hur interaktio-

nen mellan förskollärare och barn synliggörs och uppfattas i leken utomhus. Genom interak-

tion med förskollärare kan barn i leken tillägna sig olika ämneskunskaper. För oss är det vik-

tigt att matematik genomsyrar leken i hela verksamheten, då det är ett betydande ämne för 

barnet för att de i sin tur ska kunna förstå sin omvärld. Därför skulle en studie om hur förskol-

lärare förhåller sig till matematik i interaktion med barn i den utomhuslek som inte är vuxen-

styrd, vara intressant att undersöka. Eftersom förskollärare ska stimulera och utmana barns 

lärande i lek, är det naturligt att fokusera på interaktion mellan förskollärare och barn. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till matematik i interaktion 

med barn i den utomhuslek som inte är vuxenstyrd. Följande frågeställningar undersöks i stu-

dien: 

• Hur synliggörs matematik i interaktion mellan förskollärare och barn i utomhuslek? 
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• Hur uppfattar förskollärare att de i interaktion med barn uppmärksammar matematik i ut-

omhuslek? 

Vår förförståelse 

Innan förskollärarutbildningen arbetade vi alla tre under olika långa perioder i förskolans 

verksamhet. Det har tillsammans med vår utbildning bidragit till ett intresse kring matematik 

och utomhuspedagogik. I kombination med vår förförståelse och tidigare erfarenheter har det 

skapats en bild av hur vi tänker kring matematik utomhus. Våra erfarenheter är att matematik 

fokuseras på, i större utsträckning inomhus. Vår uppfattning är att förskollärare inte är lika 

närvarande i leken utomhus, vilket vi anser är en förutsättning för lärande. Vi undrar därför 

hur matematiken uppmärksammas utomhus, när vi uppfattar att en interaktion ofta uteblir. Vi 

menar att risken med att inte vara närvarande i interaktion med barnet kan leda till att lärande-

tillfällen i leken förbises. Ambitionerna för oss under studien är att inta ett kritiskt förhåll-

ningssätt och försöka bortse från våra personliga uppfattningar. Vid tolkning och analys av 

det insamlade materialet, är vi medvetna om att vår förförståelse kan synas. 
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BAKGRUND 
I följande avsnitt presenteras relevanta begreppsdefinitioner kopplade till studien. Definitio-

nerna ger en tydligare förståelse för studien i helhet. Begreppen som förklaras är matematik i 

förskolan, matematiska språket, utomhuspedagogik, lek som inte är vuxenstyrd och interak-

tion. Därefter redogörs det för tidigare forskning som är av relevans för studiens syfte, som är 

att undersöka hur förskollärare förhåller sig till matematik i interaktion med barn i den utom-

huslek som inte är vuxenstyrd. En presentation av tidigare forskning redovisas för att ge en 

inblick i området ur olika perspektiv. Artiklar tillämpas i studien för att den senaste forskning 

finns i denna form. Här redogörs det för forskning som genomförts i olika länder, vilket vi 

tycker ger en bredd i studien.  

Begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras centrala begrepp som berör studien. 

Matematik i förskolan 

Denna studie fokuserar inte på ett specifikt matematiskt mål, utan mer matematik som helhet. 

Matematisk är inget som människan är, utan Palmer (2011, s.37) beskriver istället att det är 

något människan blir, beroende på situation och sammanhang. Barn möter enligt Doverborg 

(2016, ss. 1-3) matematiska utmaningar och begrepp ständigt i sin vardag. Därför är det vik-

tigt att barn får positiva erfarenheter som väcker nyfikenhet för matematiken, för att den ska 

utvecklas. Ett styrdokument som varje förskola har skyldighet att arbeta efter är läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98 (rev. 2016). Läroplanen redogör för de mål som anger riktningen för det 

pedagogiska arbetet och den förväntade utvecklingen av kvaliteten i förskolan. Det beskrivs 

flera matematiska mål som barn på förskolan ska få möjlighet att sträva efter. Eftersom studi-

en riktar sig mot matematiken i förskolans verksamhet, är det av betydelse att lyfta läroplanen 

för förskolan. 

Matematiska språket 

Det matematiska språket, menar Molander (2011, ss. 8-9), handlar om mer än bara tal och 

siffror. När det talas om matematik glöms det oftast bort att det även handlar om språket och 

olika begrepp. Genom att se matematik som en del av verkligheten, kan det bilda en helhet 

som bland annat består av att lita på den egna förmågan och lösa problem. För att kunna sam-

tala om matematik gäller det att förstå ett flertal matematiska begrepp. Vidare är det enligt 

Molander viktigt att behärska språket och förstå vad orden innebär. Exempel på ord som före-

kommer i matematiska sammanhang är bland annat lägesord som i, nedanför och först och 

tidsord som nu, alltid och ofta. För att barn ska lära in alla begrepp är det en fördel om de får 

vistas utomhus och använda hela kroppen. Författaren menar också på att det viktigaste i så-

dana situationer är att förskollärare använder begrepp korrekt i olika sammanhang. När be-

grepp betonas korrekt redan från början är det lättare för barn att lära in och förstå begrepp i 

framtiden. 

Utomhuspedagogik 

I denna studie innebär utomhuspedagogik lärandet som sker i utomhusleken. Begreppet ut-

omhuspedagogik kan enligt Szczepanski (2007, s. 14) kopplas till något som anger lärandets 

lokalisering i pedagogiken. När lärandet sker i andra sammanhang, menar författaren på att 

det inte brukar uppmärksammas på samma sätt som utomhuspedagogik. Platsen beskrivs inte 

i andra lärandesituationer, exempelvis definieras inte lokaliseringen av pedagogiken när det 

talas om pedagogik inomhus. Det vill säga, det heter inte inomhuspedagogik. Szczepanski 

beskriver att utomhuspedagogik har blivit ett begrepp och en sorts motsats till pedagogiken 
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inomhus. Det ses som en självklarhet att lärandet ska ske inomhus, men när det sker utomhus, 

uppmärksammas det på ett annat sätt. Utifrån lärande lek i utemiljö beskriver Persson Gode 

(2011, ss. 6-7) att barn har behov av att vistas i utomhusmiljö, både när det gäller planerad lek 

och lek som inte är vuxenstyrd. Därmed beskriver Persson Gode (2011, ss. 6-7); Szczepanski 

(2007, ss. 9-11) att förskollärare har som uppgift att se till att barnet vistas i en miljö som ger 

varierande lärandetillfällen. 

Lek som inte är vuxenstyrd 

I denna studie innebär ordet lek och utomhuslek, den lek på gården som inte är vuxenstyrd 

och planerad. När det gäller lek som inte är vuxenstyrd förklarar Knutsdotter Olofsson (2009, 

ss. 87-91) att det är barns egna idéer som leken bygger på. Det innebär inte att leken ska vara 

fri från vuxna, utan förskollärare ska istället stödja barn i deras lek och se till att det finns tid 

för att leka. Författaren menar att när förskollärare är med i leken är det viktigt att de inte går 

därifrån mitt i leken, för då avbryts den ofta. Ibland krävs också att förskollärare ger barn ett 

förlösande ord. Om leken har stannat av, kan det krävas ett förlösande ord för att fantasin ska 

väckas till liv igen eller leken ska fortsätta i ny riktning.  

Interaktion 

Barns sökande efter kunskap, redogör Benn (2003, ss. 115-117), är en aktiv och social process 

där vuxna och andra barn har en betydande roll. Barn upptäcker och undersöker för att förstå 

sin omgivning, samtidigt som lärandet är ständigt pågående. Förskollärares roll i processen 

bör vara medupptäckare och medundersökare. När barnet sedan ska reflektera kring sina upp-

täckter bör de få hjälp av förskollärare. Granberg (2000, ss. 67-69) tar också upp betydelsen 

av en medforskande vuxen och beskriver hur de kan agera. Som medforskare med barnet ska 

förskollärare försöka utforska på samma sätt som barnet gör. Det kan bland annat innebära att 

de ska sitta på marken för att se vad barnet ser när de exempelvis hukar sig fram och undersö-

ker. I interaktion med barnet är det betydelsefullt att förskollärare försöker tänka sig in i vad 

barnet tänker och känner. Granberg menar vidare att genom att ta barnets perspektiv kan lä-

randet bli mer intressant och lockande för både barn och förskollärare. Engagerat och med-

forskande ska förskollärare delta i upptäckter, genom att samtala med barnet och även att sva-

ra på frågor. Det är betydande att barnet själv får tänka och ge förslag på hypoteser, samtidigt 

som förskollärare lyssnar. Successivt är det betydelsefullt om förskollärare ger nya infalls-

vinklar och utmanar genom att ställa frågor. 

Tidigare forskning 

I denna del av bakgrunden kommer tidigare forskning redovisas i form av litteratur samt tre 

vetenskapliga artiklar.  

Utomhuspedagogik i förskolan 

Begreppet utomhuspedagogik är enligt Szczepanski (2007, ss. 11-13), ett förhållningssätt som 

syftar till konkreta erfarenheter. Utomhus får barn inte bara lära sig det som finns i böcker, 

utan även upptäcka sådant som sker bortom böcker och det strukturella. Utomhus kan leken 

ses som ostrukturerad till skillnad från vad den är inomhus. Genom att det är en ostrukturerad 

miljö bidrar det till att barn får en annan sorts helhetsupplevelse och vågar testa. På liknande 

sätt förklarar Ohlsson (2015, ss. 10-11, 23-24) att det barn oftast lär sig inomhus genom bok-

lig bildning, blir som en helt ny upplevelse utomhus. Sinnen lyfts fram och barnet får chans 

till att utveckla den kunskap de redan har. Författaren beskriver vidare att utomhus kan oftast 

leken ses som ett verktyg där barnet får springa av sig. Många utnyttjar inte utomhuspedago-

giken som ett verktyg i lärandet. Det kan med fördel användas för att uppfylla och nå läropla-

nens mål och därmed stimulera barnets utveckling och inlärning. För att få en bra kvalitet på 
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utevistelsen är det av stor vikt att förskollärare är tillgängliga och delaktiga. På det viset ökar 

interaktionen med barn och tillsammans kan leken utvecklas och upptäckter ske. Att ta vara 

på barns nyfikenhet i leken utomhus är enligt Ohlsson av betydelse. Genom att ta vara på de-

ras nyfikenhet och vara närvarande som förskollärare finns möjligheten att upptäcka det som 

finns utomhus på samma sätt som barn. Det kan sedan tillsammans med barn undersökas. När 

en upplevelse som barnet visat intresse för kopplas till lärande, skapas en kunskap som är mer 

långvarig. Barn är enligt Granberg (2000, ss. 67-68) duktiga på att utforska sin närmiljö. För-

skollärare bör uppmärksamma det barnet ser, och sedan tillsammans utforska det närmare. 

Utforskning av miljön bidrar till oändliga möjligheter för barnet. Förskollärares lyhördhet och 

uppmärksamhet ska bidra till att de tillsammans med barnet ska göra spännande upptäckter 

både inomhus och utomhus. 

 

Utomhuspedagogiken ger både barn och förskollärare chansen att befinna sig var de vill. Allt 

blir mer tillåtande och barn finner sitt eget sätt att uttrycka sig på. Däremot finns det barn som 

inte behöver ha en stor yta att vistas på. En del barn håller sig istället nära förskolans byggnad 

och är nöjda med det. Inom pedagogik kan miljön även ses som en tredje förskollärare och 

blir som en stödjande faktor i lärprocessen (Olsson 2015, ss. 18-19, 92-93). I detta samman-

hang anses utomhuspedagogiken vara ett komplement till den så kallade traditionella pedago-

giken som sker inomhus. Det bör istället ses som en självklarhet att använda båda tillväga-

gångssätten och komma till insikt med alla de fördelar som finns med utomhuspedagogik 

(Brügge & Szczepanski 2011, s. 25; McClintic & Petty 2015). 

 

När barn utforskar sin omvärld, beskriver Änggård (2014, ss. 97-99, 102-103) att de behöver 

interagera med omgivningen, vilket de gör med alla sinnen och sin motorik. När det gäller 

lekmaterial på gården beskriver författaren att de leksaker som finns kan delas in i två olika 

grupper, leksaker med primärfunktion eller sekundärfunktion. En boll exempelvis, har ett gi-

vet användningssätt och egenskaper då den till exempel kan kastas och studsas, vilket gör 

bollen till en primärfunktion. En dockservis däremot, är i leken en föreställning om en verklig 

servis vilket medför att barnet har erfarenhet kring föremålet. Att kunna föreställa sig att ett 

objekt är något annat än vad det är kan beskrivas som att materialet innehar en sekundärfunk-

tion. Ytterligare ett exempel på en sekundärfunktion är när ett barn tar upp en barkbit, trycker 

på den och håller den mot örat. I leken och i barnets fantasi kan barkbiten föreställa en tele-

fon. Änggård menar vidare på att erbjuda en varierad gård med olika möjligheter är att före-

dra. Gårdens uppbyggnad kan inbjuda till olika sorters lek, såsom att träd ger chans att klättra 

och kojor ger platser att inte bli störd på. På platser som är mer naturbevarade, leker barn en 

annan typ av lek än vid de lekredskap som är mer bestämda. Författaren menar att barn drar 

sig mer till naturbevarade platser på gården, vilket kan bero på att den leken och materialet 

som erbjuds där är mer föränderlig. När barn leker vid en koja är chansen stor att redan be-

stämda lekar utförs, medan det med ett material som en sten kan medföra större variation i 

leken. I Lpfö (2016, s. 6) redogörs för att förskolan har som uppdrag att stimulera barns fanta-

si i leken, där de ska få chansen att bearbeta erfarenheter. 

 

Utomhuspedagogik handlar i sin tur om att ge barn och förskollärare en helhetsupplevelse 

menar Szczepanski (2007, ss. 13-14); Olsson (2015, s. 15). Författarna menar att barn behöver 

upptäcka med hjälp av alla sina sinnen och samtidigt bidrar utevistelsen till förändringar då 

naturen ändras dag för dag och årstid för årstid. I samma kontext beskriver Ohlsson (2015, ss. 

25-26, 111-112, 126) hur årstiderna kan bidra med olika upplevelser som barn får ta del av. 

Årstiderna kan innehålla olika teman där barn får möta nytt material såsom snö under vintern. 

Författaren nämner även att snön kan bidra till andra varierande lekar än vad som erbjuds 

under andra årstider. Snö kan bli ett nytt material att upptäcka och erfara, genom att exempel-
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vis bygga snögubbar och kojor. Vintern kommer med flera möjligheter, men Ohlsson nämner 

att det även kan innebära en del svårigheter. Svårigheterna som kommer med vintern är kylan, 

där barn behöver ha mer kläder och därmed uppstår en del frågor om hur mycket kläder och 

vad för kläder som behövs. När vi oftast klär barn med mycket kläder kan de få svårt att röra 

på sig och därmed fryser mer. Författaren ser istället möjligheterna i att det kan uppstå en del 

frågor under de olika årstiderna. Det bidrar i sin tur till att förskollärare kan samtala med barn 

om årstiderna och även benämna och förmedla ny kunskap till dem i samband med andra äm-

nen.  

 

Den pedagogiska verksamheten ska enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, 

ss. 92-98) bidra med variation för att ge barn möjlighet till förståelse, fler perspektiv och en 

större helhet. Det i sin tur påverkar hur barn uppfattar sin omvärld, och det bidrar till en större 

flexibilitet och ödmjukhet för andras perspektiv. Vidare förklarar Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson, att eftersom ingen vet vad barn behöver kunna i framtiden är det betydelse-

fullt att det sker en variation i pedagogiken på förskolan. En förutsättning barn får genom va-

riation är förmågan att kunna urskilja, erfara mångfalden samt få kunskap i hur de kan möta 

nya situationer. När barn får möjlighet till variation kan de tidigt i livet börja generalisera och 

bilda begrepp. Även Granberg (2000, s. 28) redogör i sin tur för hur utomhusmiljön bidrar till 

varierande intryck och upplevelser. Det medverkar till att flera sinnen stimuleras under utevis-

telsen. Genom att både sinnesupplevelserna och erfarenheterna samverkar, bidrar det till en 

helhetsupplevelse av utomhusmiljön och dess omgivning. Barn i förskolan ska enligt Lpfö 98 

(rev. 2016, s. 7) få möjlighet att växla mellan olika aktiviteter under dagen. De ska även få 

möjlighet att använda sin kreativitet i leken inomhus såväl som utomhus. 

 

I en stad i USA, har McClintic och Petty (2015) genomfört en undersökning om utomhuspe-

dagogik. Syftet var att undersöka förskollärarnas upplevelser av förskolans utemiljö, med 

fokus på lek. Utav de 11 som medverkade var en förskolechef och övriga förskollärare. För-

fattarna studerade förskoleverksamheten som bedrevs och dess personal genom att tillämpa en 

kvalitativ metod i insamlingsprocessen. Redskapen som användes vid datainsamlingen var 

dels intervjuer, men även dokumentation kring utomhusvistelse på förskolan. Förskollärarna 

fick också skriva ner sina tankar kring utomhuspedagogik i dagböcker. Det sista redskapet 

som användes var observation, då författarna var med under utevistelsen och observerade 

interaktionen mellan förskollärare och barn. 

 

I forskningens resultat beskriver McClintic och Petty (2015) att förskollärarna upplever att 

barns lek utomhus bör vara ostörd. Förskollärarna baserar det på sina egna erfarenheter i 

barndomen, om en frihet och ett lärande i den lek som inte är vuxenstyrd. De menar att deras 

roll under utevistelsen är att skydda barnen från faror genom att övervaka. Alla förskollärarna 

uttrycker att deras barndom var full av fri lek utomhus och glädje kring detta, vilket de vill att 

barnen på förskolan också ska få uppleva. Dock synliggörs det under observationer att barnen 

verkar hämmade i sin lek då förskollärarna har tydliga regler kring exempelvis material. Kon-

struktionsmaterial som stenar får inte lämna sin tilldelade plats, vilket kan ses som hindrande 

av kreativitet och fantasi. McClintic och Petty beskriver att förskollärarna verkar uppfatta att 

gårdens förutsättningar inte kan möjliggöra en vision av att barn ska få leka fritt. De behöver 

istället vara övervakare och ha regler för att barnen inte ska skada sig.  

 

För den förskolan som har studerats, redogör McClintic och Petty (2015), att det framkommer 

flera olika utvecklingsområden. Förskollärare bör erbjuda barn olika tillfällen till lärande, dels 

genom strukturerade aktiviteter, men även att vara närvarande i deras lek. Det är av betydelse 

att möta barnen där de befinner sig i leken och främja kreativitet istället för att ge tillsägelser 
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för brutna regler kring material. Det är förskollärarens uppdrag att uppmärksamma utomhus-

pedagogik. Barn spenderar allt mindre tid utomhus menar McClintic och Petty (2015), trots 

vuxnas vetskap kring dess betydelse för barns utveckling och lärande. Då utvecklingen upp-

levs fortsätta i den riktningen är det än mer betydelsefullt att arbeta pedagogiskt utomhus. 

Förskollärarnas upplevelse av sin roll som övervakare speglar deras förhållningssätt till utom-

huspedagogik. De uttrycker att utomhuspedagogik är viktig och att den fria leken bör vara 

central, men de visar under utevistelsen att deras roll är strikt att övervaka och ge barnen till-

sägelser vid ”fel”. Förskollärarna menar att lärandet sker inomhus och det visar på en oförstå-

else kring att lärande även sker utomhus. 

Matematik i förskolans verksamhet 

Matematik finns enligt Doverborg (2016, ss. 1-2) överallt. Barn möter matematiken i den dag-

liga verksamheten, bland annat när de ska välja mellan en lång eller en kort pensel. Kunskap 

om grundläggande matematik och närvaro hos förskollärare är av vikt för att fånga upp den 

matematik som sker, och även ge barn chans till reflektioner kring den. När barn möter ma-

tematik där de exempelvis ska välja mellan olika storlekar på penslar, bör förskollärare ge 

barnet möjlighet att reflektera över skillnader och likheter. Det är betydelsefullt att barn får 

bekanta sig med olika matematiska begrepp i samband med reflektioner av aktiviteter. I Lpfö 

98 (rev. 2016, s. 10) beskrivs det att förskolan ska ge barn chans att tillägna sig olika begrepp, 

se samband och att de ges tillfälle att upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Bland annat ska 

förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga kring matematiska begrepp och 

matematiska samband. Därför är det av betydelse enligt Emanuelsson och Helenius (2016, ss. 

24-25) att förskollärare vågar använda sig av varierande ord och begrepp i barns närhet. Ord 

som ellips och cylinder är inte svårare att lära sig än ord som mobiltelefon och spelkonsol. 

Specifikt matematiskt symbolspråk i talad och skriven form är ett sätt att utveckla och kom-

municera tänkande i matematik, men även användandet av speciella matematikord för att be-

skriva olika objekt i vardagsspråk. 

 

När det gäller barns generella lärande kring matematik, beskriver Doverborg (2016, ss.1-3) att 

förskolan ska erbjuda en miljö där barn får möjlighet till omsorg, trygghet och lärande. Kom-

munikation och interaktion med både förskollärare och andra barn påverkar barns lärande, 

vilket motiverar att arbeta gemensamt i barngruppen. Doverborg betonar betydelsen av att 

utgå från barns egna upplevelser och tankar. Barn skapar föreställningar kring upplevelserna 

som ligger till grund för tolkningar och förståelse i nya situationer och sammanhang. När barn 

får möjlighet till att använda sina egna upplevelser och tankar i interaktion med förskollärare 

bidrar det till ett lärande. Barns reflektioner ska få en framträdande roll i lärandet kring mate-

matik, och förskollärare ska utmana barns matematiklärande och tänkande genom att proble-

matisera omvärlden. Förskolans verksamhet, hävdar Doverborg vidare, är en viktig del för 

lärandet av matematik. Möjligheter för barn att lära sig matematik innebär inte att det endast 

måste ske i lärarstyrda aktiviteter. Det kan även ske genom utmaning i interaktionen med en 

förskollärare i den lek som inte är vuxenstyrd och planerad. I förskolan kan matematik bland 

annat handla om sortering, klassificering, antal, form och mönster, storlek samt rumsuppfatt-

ning. Även Reikerås, Loge och Knivsberg (2012, ss. 102-109) betonar vikten av interaktion 

mellan förskollärare och barn i samband med matematiskt lärande. Ett resultat som fram-

kommit av Reikerås, Loge och Knivsbergs forskning är att sortering är svårt för barn i prakti-

ken. Exempelvis vet barn vilka kläder de behöver vid regnigt väder, men visar svårigheter i 

att förstå sortering och ordningsföljd om vilket klädesplagg som kommer först och sist. 

 

Barn uppmärksammar, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, ss. 92-93), 

specifika områden under olika perioder i sin spontana lek. Det kan vara mönster, runda ob-
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jekt, likheter i längd, höjd samt symmetri. Det beskrivs som ett första steg som barn tar emot 

ett vetenskapligt tänkande. Barn visar intresse för olika områden, som exempelvis mönster. 

Därför är det viktigt att barn får möjlighet att uppleva de olika intresseområdena, i olika sam-

manhang och på olika sätt. För att på så sätt få chans att bemästra och förstå olika objekt och 

fenomen. Även den vuxnes val av innehåll i arbetet samt inställningen till innehållet, menar 

Emanuelsson (2016, s. 115), ger effekt på barns lärande. Vidare menar författaren att i försko-

lan möter barn matematik i många olika situationer, och redan i tidig ålder kan synen på ma-

tematik påverkas positivt eller negativt hos barn. Att ge barn tilltro till sin egen förmåga och 

tänkande är betydelsefullt för inställningen och lärandet av matematik i framtiden. Goda kun-

skaper och positivt förhållningssätt kring matematik är därför väsentligt att inneha som för-

skollärare i arbetet i barngruppen. 

I en vetenskaplig artikel gjord av Reikerås, Loge och Knivsberg (2012) utfördes det studier på 

barn i de yngre åldrarna i samband med matematik i den dagliga förskoleverksamheten i Nor-

ge. Studien fokuseras därav på de yngre barnens matematiska färdigheter i den lek som inte är 

vuxenstyrd. Författarna menar på att det objektiva med studien var att undersöka vilka mate-

matiska färdigheter en stor grupp med förskolebarn i Norge uttrycker i den vardagliga leken 

på förskolan. De tre huvudbegreppen som skulle undersökas i samband med leken var: siffror, 

geometri och problemlösning. För att få fram ett resultat användes strukturerade observationer 

som redskap. Med hjälp av ett material, även kallat MIO ‘‘The Mathematics, the Individual, 

and the Environment’’, beskriver författarna att observatörerna fick markera barnens matema-

tiska färdigheter i den vardagliga leken på förskolan. Utifrån de tre huvudbegreppen i MIO-

mallen, fick observatörerna även en handbok som mer utförligt beskriver vad de kan markera 

i mallen. För att barnen skulle få en naturlig miljö under observationerna fick förskollärarna 

som redan arbetar på förskolorna agera observatörer. I studien deltog 1003 barn och de obser-

verades i den dagliga verksamheten utifrån ett matematiskt perspektiv.  

 

Med hjälp av observationer beskriver Reikerås, Loge och Knivsberg (2012) hur barns lek ur 

ett matematiskt perspektiv i den dagliga verksamheten kan uppmärksammas. Författarna me-

nar på att barn bör få uppmuntran och stöd i matematiken redan när de är i de yngre åldrarna, 

för att på så sätt få bästa möjligheter till utveckling. För att barn i samband med användning 

av språket ska lära sig problemlösningar, menar Reikerås, Loge och Knivsberg att de behöver 

använda hela kroppen och utforska. Resultatet av studien visar att barn i samband med inter-

aktioner kan iaktta hur förskollärare och andra barn uttrycker sig verbalt. I interaktion med 

barnet kan förskollärare betona olika begrepp och benämna exempelvis storlekar och siffror. 

Därmed är detta viktigt för att barnen ska lära sig det matematiska språket. Författarna beskri-

ver vidare förståelsen för matematik och menar på att det är av betydelse att barnen får ut-

veckla det matematiska språket i samspel med andra. Det framkommer även att barnen hade 

svårigheter med att räkna och återkoppla till det konkreta som räknats när räkneramsan stiger 

över tre. I resultat framkommer det även att barn har svårt med sortering i praktiken och pro-

blemlösningar. Reikerås, Loge och Knivsberg menar vidare på att resultatet kan bidra till att 

observationsmaterialet används för att utveckla barnens kompetenser inom matematik. Med 

hjälp av observationerna kan förskollärarna se vilka områden barnen exempelvis ännu inte har 

bemästrat inom matematik.  

Matematisk verksamhet utomhus 

Att vistas utomhus betonar Ohlsson (2015, ss. 19-20) har många fördelar, bland annat att barn 

både lär bättre och mår bättre när de får vara utomhus. Exempelvis stimuleras barns sociala 

och kreativa förmågor och kognitiva utveckling när de får vara ute och det leder till bättre 

koncentrationsförmåga. Leken är en betydelsefull del av utomhusvistelsen. Där får barn möj-
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lighet att använda sin fantasi och många tillfällen till lärande ges. Vidare anser Ohlsson att det 

är viktigt som förskollärare att delta i leken för att stimulera barn i deras utveckling. Genom 

att delta aktivt i leken kan förskollärare bli medvetna om barns tankar. Närvarandet i leken 

leder också till att de får chans att lära av barn, samtidigt som barn kan lära genom förskollä-

rare i leken. Lek som inte är vuxenstyrd behövs när barn är utomhus och leker, eftersom leken 

är en bra metod för lärandet. McClintic och Petty (2015) beskriver också lekens betydelse för 

lärandet. Däremot framgår det i deras forskning att de medverkande förskollärarna anser att 

barn helst ska få leka utan interaktion av de vuxna. Det baseras på tidigare erfarenheter i 

barndomen, då förskollärarna som barn fick leka ostört, använda sin fantasi och därigenom 

utveckla sitt lärande. Lek är en bra bas för lärande förklarar även Delacour (2016), men beto-

nar betydelsen av att barnet får stöttning av förskollärare i leken, för att få en grundkunskap 

inom exempelvis matematik. Förskollärare har en mycket viktig roll när det kommer till att 

kommunicera matematik med barn i förskolan. Barn kan upptäcka matematik när förskollära-

re skapar en bra miljö för lärande. Förskollärare bör också ta ett litet steg tillbaka för att låta 

barnet ta initiativ i situationen, istället för att inte vara närvarande eller ta över situationen. 

 

Den verksamhet som sker utomhus, menar Emanuelsson och Doverborg (2006, ss. 103-104), 

kan bidra till att förskolebarn bland annat får möjlighet att utveckla begrepp och problemlös-

ningar. Genom att få utforska och leka, kan barn skaffa sig kunskaper och erfarenheter som 

sedan ska ligga som grund för deras matematiska inlärning i framtiden. Det är dessutom vik-

tigt att förskollärare har ett medvetet förhållningssätt, där de har ett mål med utevistelsen. 

Författarna menar att barn först och främst får upptäcka på egen hand. Därefter synliggör för-

skollärare matematiken ännu mer genom att delge den som en naturlig del av vardagen. Det 

kan oftast ske när barnet får undersöka praktiskt, och även när förskollärare benämner mate-

matiska begrepp i samband med utevistelsen och leken. I detta sammanhang anser Ämting 

(2006, ss. 106-109) att det är av betydelse att låta barn få ett lustfyllt och upplevelserikt läran-

de i samband med matematik utomhus. När det gäller matematik utomhus behöver inte läran-

det endast ske utifrån någon aktivitet, utan det kan uppstå ur ett sammanhang som sker här 

och nu. Däremot förklarar Delacour (2016, ss. 219-225) hur en förskollärare utmanar barnen i 

matematik genom en genomtänkt utomhusaktivitet. Aktiviteten är planerad, men det är bar-

nens intresse och initiativ som driver aktiviteten framåt. Förskolläraren ställer frågor och re-

peterar för att barnen ska stöttas och utmanas i lärandet. Det är deras intresse som ska styra 

situationen när matematik kommuniceras. Om förskollärare har en tanke med en situation är 

det ändå viktigt att barnen får möjlighet att ta kontroll och styra åt vilket håll situationen ska 

ta vägen. 

 

Matematik är ett viktigt område och har varit en central fråga som Ohlsson (2015, ss. 30-31) 

redogör för när det kommer till utomhuspedagogiken. Naturen utomhus är full av matematik. 

Exempelvis kan avstånd mätas och en pinnes tyngd undersökas. Eftersom det finns fullt med 

former utomhus är det lätt att komma i kontakt med matematik utomhus utan att tänka på det. 

Som förskollärare är det till fördel att ha en tanke med det som ska göras, men samtidigt är 

det betydelsefullt att det finns utrymme för barns intresse. Att barn får ha inflytande i situatio-

nen och kunna påverka den efter sin nyfikenhet. Om förskollärare möter barn på ett inspire-

rande sätt och fångar upp det som de tycker är spännande kan de på så vis få barn intresserade 

av matematik. I samma kontext menar Ämting (2006, s. 106); Granberg (2000, ss. 68-69) att 

det i lärandet är viktigt att låta barn få testa själva och låta dem ställa frågor. Därefter är det 

även betydelsefullt att följa upp och låta dem reflektera kring vad de har frågat om. När barn 

själva får reflektera kan det bidra till ett lustfyllt lärande. I samband med reflektionerna är det 

viktigt att förskollärare ställer utmanande frågor som ger barnet nya infallsvinklar. 
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Barns utforskande av omgivningen sker, enligt Ohlsson (2015, s. 31); Sterner (2016, ss. 89-

90), med användning av hela kroppen. Då kan bland annat barn utveckla sin rumsuppfattning 

och förstå sin omvärld. Genom att fokusera på att lära med hjälp av kroppen får barn en mer 

positiv bild av att lära sig. Matematik kan ses som ett praktiskt ämne och därför är det till för-

del att vara utomhus, där barn får chans att lära med hela kroppen. Sterner (2016, ss. 89-90) 

menar vidare att barn ska få möjlighet att utforska miljöer både utomhus och inomhus då det 

ger chans till olika upptäckter som exempelvis olika språkmiljöer. Genom att sätta ord på det 

barn gör och upplever, sätts handling och språk i relation till varandra. Vid senare situationer 

kan det kopplas till tidigare erfarenheter och sammanhanget kan uppfattas.  

  

En forskning har genomförts av Delacour (2016) på två olika förskolor i Sverige. Syftet med 

studien är att undersöka hur förskollärare genomför problemrealistiska situationer utomhus i 

förskolan. Med det menas hur en situation utnyttjas för att uppmuntra lärande. Situationen är 

initierad av en förskollärare där barnen kommer i kontakt med matematiska begrepp och be-

finner sig i utomhusmiljön. Författaren använder i studien didaktiska situationer för att visa 

hur de kan tillämpas för att förskollärare ska kunna stötta barn att utveckla sitt matematiska 

tänkande. Didaktiska kontrakt används i studien och definieras som lärarens och barnets bete-

ende och hur det påverkar det matematiska lärandet. Fyra förskollärare medverkade i studien. 

De intervjuades enskilt för att undersöka hur de tolkade läroplanens mål för matematik. De 

blev också videofilmade när de genomförde en matematisk aktivitet utomhus.  

 

I resultat beskriver Delacour (2016) hur förskollärare har presenterat en realistisk problemsi-

tuation kring matematik och hur det didaktiska kontraktet formas och synliggörs. Det fram-

kommer bland annat ett exempel på hur förskollärarna arbetar med det didaktiska kontraktet. 

Förskolläraren samlar barnen och visar skräp på marken. Barnen plockar upp och på ett av 

barnens initiativ börjar de sortera skräpet efter olika egenskaper. Genom observationen syn-

liggörs att barnen tidigare har upplevt matematiska situationer som denna då de vet hur de ska 

agera och hur förskolläraren förväntar sig att de ska bete sig i situationen. Dock uttalas det 

inte muntligt hur barnen ska fortsätta med aktiviteten utan barnen kommer med egna förslag. 

Förskolläraren ger inte barnen detaljerade instruktioner hur de ska gå vidare utan istället an-

vänds olika signaler för att bekräfta att barnen agerat som förväntat. Det görs genom språk-

signaler, upprepa vad barnen säger eller genom kroppsspråket. Är barnen nöjda med situatio-

nen kan förskolläraren introducera ett nytt koncept och låta barnen ta initiativet. Det ska pre-

senteras när barnen inte själva har några idéer hur situationen kan fortsätta, vilket ska göras 

för att utmana deras kreativa tänkande. Genom att barnen får diskutera med varandra, uppstår 

olika kunskap om materialet. Kunskapen får alla ta del av och det leder till reflektion. Det 

didaktiska kontraktet innebär att en förväntan finns att barnen ska förstå vad som förväntas av 

dem i situationen. Alla barn hänger inte med på de förväntningar som de ställs inför, vilket 

kan bero på ointresse eller att barnen inte förstått vad som förväntas i situationen. En annan 

del i resultatet visar att barn har olika skäl att inte följa det didaktiska kontraktet. Exempelvis 

har en annan förskollärare samma aktivitet, men har skräpet samlat i en låda och barnen får 

sitta still och vänta på sin tur innan de får välja skräp ur lådan. Förskolläraren pratar mycket 

och barnen har svårt att sitta still och uppmärksamheten är på annat håll. Det visar att barnen i 

situationen inte accepterar reglerna, som de däremot gjorde i situationen innan. 

 

I slutsatsen betonar Delacour (2016) att det är barns intresse som styr situationen och hur ma-

tematiken kommuniceras. Förskollärare förstärker situationerna genom att upprepa och ställa 

frågor och utmanar dem genom att förklara, lyssna och gå vidare. De situationer där barnen 

ska kommunicera matematik bör vara förankrade i något som barnen känner igen. Det fram-

kommer också att förskolläraren ska vara i bakgrunden när barnen får möjlighet att upptäcka 
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matematik för att de tillsammans ska kunna upptäcka ännu mer och reflektera. Kunskapen 

delas då med varandra och vid nästa liknande tillfälle vet de andra barnen hur de ska agera. I 

slutsatsen redogörs också att förskolläraren inte förväntar sig att barnen ska finna det rätta 

svaret. Hon föredrar att barnen i egen takt upptäcker och försöker lösa problem tillsammans, 

med hjälp av kroppen och de olika materialen. Förskolläraren menar författaren har en viktig 

roll att kommunicera matematik med barnen. Matematiken kan upptäckas av barnen när för-

skolläraren skapar en gynnsam lärandemiljö, tar ett steg tillbaka och att barnen själva får ta 

initiativet. Leken kan vara en användbar grund för lärande, men författaren menar på att barn 

behöver en lärarstyrd aktivitet. Det är viktigt att se till barnens intresse för att kunna upprätt-

hålla ett didaktiskt kontrakt. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I kommande avsnitt presenteras Vygotskijs tankar kring barns lärande utifrån hans teori och 

begrepp ur ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare 

förhåller sig till matematik i interaktion med barn i den utomhuslek som inte är vuxenstyrd. 

Eftersom vi vill undersöka interaktionen i leken mellan förskollärare och barn anser vi att den 

sociokulturella teorin är relevant för studien, då interaktion är en central del i den valda teorin. 

Utifrån teorin har begrepp valts ut för att avgränsa till det som är väsentligt för studien. 

Det sociokulturella perspektivet 

Lev Semyonovich Vygotskij undervisade i sitt verksamma yrkesliv bland annat inom psyko-

logi (Vygotskij 1978, ss. 15-16). Vygotskij är en företrädare för det sociokulturella perspekti-

vet. Interaktion har en central utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, vilket innebär 

att interaktion har betydelse för lärandet (Säljö 2000, ss. 65-67).  

 

Lärande och utveckling är sammanhängande och det är något som Vygotskij (1978, ss. 84-91) 

menar att barn får uppleva direkt från födseln. Det är därför viktigt att redan i förskolan ge 

barn möjligheter till lärande. Det lärande som de får med sig från förskolan är en grund för 

utvecklingen i skolan. Vygotskij förespråkar begreppet The zon of proximal development 

(ZPD) som innebär att lärande bör ske utifrån varje barns mognadsnivå. ZPD kan definieras 

som en mognad under process, där barnet kan klara av något med stöd av en person med hög-

re mental mognad. I förskolans verksamhet kan det vara en förskollärare. Det barnet själv 

klarar av ligger inom dess aktuella mognadsnivå. Däremot är barnet på en högre mental 

mognadsnivå när de får stöd från ett barn eller vuxen som har en högre mental förmåga. När 

barnet är i processen mellan den aktuella mognadsnivån och den högre mognadsnivån som 

barnet vill uppnå, befinner sig barnet i ZPD. Dessa nivåer förändras konstant då det som låg 

inom utvecklingsnivån igår, det kan barnet nästa dag bemästra självständigt. För att utveckla 

sin mentala förmåga för att kunna klara av saker självständigt, anser Vygotskij att det är bety-

delsefullt som förskollärare att låta barnet lösa problemen själva, men med stöd. Det är där-

med viktigt som förskollärare att inte ge barnet lösningar direkt. Sammanfattningsvis är det 

interaktionen mellan barnet och personer i dess omgivning som är central för att utveckling i 

mognadsnivån ska ske. Det gör att den sociokulturella teorin och begreppet ZPD är relevant 

för studiens syfte, som är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till matematik i interak-

tion med barn i den utomhuslek som inte är vuxenstyrd. 

 

Vidare är fantasi i barndomen något som Vygotskij (1995) ägnade sig åt att bilda teorier 

kring. Vygotskij (1995, ss. 17-22) förklarar att barnets fantasi bygger på material som är häm-

tat ur sin egen verklighet. Med material menar Vygotskij erfarenheter och sådant som barnet 

är med om under livet. Genom att använda sig av olika nivåer i fantasin, kan barn kombinera 

olika material. Det kan exempelvis handla om enstaka ord och konkreta föremål ur barnets 

verklighet. Barnet ser en katt och kan säga katt. Barnet kan även ha många erfarenheter av ett 

träd i olika sammanhang och därigenom använder trädet i sin lek. Utifrån de verklighetsbase-

rade orden och föremålen kan barnet bilda färdiga fantasibilder såsom sjöjungfru. De färdiga 

fantasibilderna ändrar barnet utifrån vilken situation och lek de är med om. För att relatera 

Vygotskijs tankar till studien, kan de färdiga fantasibilderna utgå ifrån olika matematiska be-

grepp i utomhusleken. För att barnet ska använda sig av fantasin i leken är det av betydelse att 

förskollärare bidrar med olika material. Det kan exempelvis vara att benämna viktiga mate-

matiska begrepp i samband med uteleken. 
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För att barnet på bästa möjliga sätt ska få erfarenheter och en stadig grund att utgå ifrån, anser 

Vygotskij (1995, ss. 17-22), att det är viktigt att förskollärare ser till att barnet får erfarenheter 

genom lek och lärande. Därför är det av betydelse att barnet får se och höra vad förskollärare 

och de andra barnen gör under den dagliga verksamheten. Vygotskij menar på att ju mer bar-

net har upplevt och ju fler erfarenheter de har, desto bättre fantasi får barnet. Om inte barnet 

exempelvis får chansen att möta olika föreställningar om olika begrepp och konkreta bilder, 

då beskriver Vygotskij att barnet självt inte kan skapa egna föreställningar om de olika be-

greppen. Om barnet istället får uppleva det i verkligheten är det mer av betydelse att barnet 

använder sig av det i leken.  
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METOD 
I avsnittet redovisas studiens metod och redskap för datainsamlingen. En presentation av ur-

valet samt de etiska ställningstaganden som tagits under studiens genomförande beskrivs. Till 

sist diskuteras även studiens validitet och reliabilitet. 

Kvalitativ metod 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till matematik i interaktion 

med barn i den utomhuslek som inte är vuxenstyrd. Därför passar kvalitativ metod till studien, 

då det ger subjektiva synliggöranden och uppfattningar av förskolläraren. Kvalitativ metod 

menar Bryman (2011, ss. 40-41); Løkken och Søbstad (1995, ss. 29-30) handlar om hur indi-

vider uppfattar och tolkar det sociala sammanhang som de befinner sig i. Det är de subjektiva 

upplevelserna som är betydelsefulla. Bryman (2011, ss. 40-41) förklarar att kvalitativ metod 

vanligtvis lägger vikt vid ord och inte mäter olika företeelser. Kvalitativ metod betonar främst 

ett induktivt synsätt när det gäller vilken relation som finns mellan teori och forskning. En syn 

på att människan är föränderlig och inte går att mäta är central i valet av en induktiv ansats. 

Løkken och Søbstad (1995, s. 30); Wallén (1993, ss. 80-81) drar liknande slutsatser som 

Bryman kring en induktiv ansats i kvalitativ forskning. De erfarenheter det insamlade mate-

rialet ger kopplas då till en teori. Motsatsen skulle vara att bilda en uppfattning kring det val-

da området med hjälp av teorier innan undersökningen utförs. I studien återkopplas det insam-

lade materialet först efter observationerna och intervjuerna till en teori. Wallén (1993, ss. 80-

81) beskriver att en viss kritik har uppmärksammats kring induktiva ansatser. Motsättningar 

har uttryckts om det går att undersöka ett område utan en viss teoretisk förförståelse. Trots det 

är det vanligt förekommande att inta en induktiv ansats i kvalitativa studier, där ett fenomen 

ska undersökas. Det beskrivs vara ett första steg i undersökningen där en teori inte har bildats 

kring området. 
 

I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats. Ett induktivt synsätt genomsyrar arbetet då 

det material som samlas in kopplas till den sociokulturella teorin, och då främst ZPD och fan-

tasi, i efterhand. Redskapen som används är både observationer och intervjuer där intervjuer-

na analyserats med hjälp av fenomenografisk analys. Observationerna analyseras med hjälp 

av kategorisering av materialet. Intentionen är att synliggöra en helhet i förskollärares arbete 

med matematik utomhus, vilket gör de båda redskapen som används relevanta för studien. 

Intervjuerna möjliggör en förståelse för förskollärares uppfattningar av sitt arbete kring områ-

det. Observationer synliggör det praktiska arbetet. 

Urval och förarbete 

Det är sju förskollärare som medverkar från fyra olika förskolor och i studien refereras de 

även som respondenter. De arbetar i förskolans verksamhet i två olika städer i södra Sverige. 

Respondenterna är förskollärare, eftersom det i förskolans läroplan belyses ett särskilt ansvar 

för dem. Ansvaret innebär att säkerställa arbetets kvalitet samt genomförande och att det sker 

i enlighet med styrdokumentens intentioner. Ett målstyrt urval tillämpades därför när kontakt 

skapades med de förskollärare som medverkade. Bryman (2011, ss. 194-196, 392-393) be-

skriver att ett målstyrt urval tillämpas då respondenterna blir valda utifrån syftet med studien. 

De väljs utefter egenskaper som är lämpliga för vad som ska undersökas. Det kan vara speci-

fika personer inom en organisation som är av relevans. Målstyrda val är inte synonymt med 

ett bekvämlighetsurval där forskaren väljer respondenter i sin närhet. Urvalet är istället målin-

riktat och bestämt utifrån syftet. Bryman menar att på grund av olika faktorer tillämpas inte 

sannolikhetsurval, vilket ger den största spridningen, alltid i kvantitativ eller kvalitativ forsk-

ning. För att kunna generalisera resultatet är ett sannolikhetsurval det mest trovärdiga, men 
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det upplevs som det mest omfattande arbetet. Det är svårt att kartlägga en hel population med 

en kvalitativ metod. Det är därför av större vikt att fokusera på att få största möjliga spridning, 

med respondenter som är relevanta för syftet med studien. I studien har spridningen bland 

annat skett genom att observation och intervju skedde i två olika städer och på flera olika för-

skolor.  
 

I förarbetet inför observationerna och intervjuerna formulerades två missivbrev (se bilaga 1 

och 2). Ett överlämnades till förskollärarna och ett till vårdnadshavarna. Förskollärarna fick 

information kring intervjun och observationen. Vårdnadshavarna har informerats kring studi-

en och att deras barn kan komma att observeras i samband med förskollärarens interaktion 

med barnen. Förskollärarna gav ett muntligt medgivande, medan vårdnadshavare skrev på ett 

medgivandeintyg (se bilaga 2). Förskollärarna i studien både intervjuades och observerades 

för att synliggöra ett tydligare samband mellan det som sades i intervjun och det som skedde i 

observationen. Dock var detta inte möjligt i en utav verksamheterna på grund av personal-

brist, då vi istället fick intervjua en förskollärare och observera en annan på samma avdelning. 

När det gäller de andra tillfällena har samma person observerats och intervjuats. Observatio-

nerna genomfördes innan intervjun ägde rum. Förskolans verksamhet är främst förlagd utom-

hus på förmiddagen, och syftet är att observera interaktionen utomhus. Valet att intervjua ef-

teråt var även att föredra då förskollärarna under intervjun kunde återkoppla till händelser 

som skedde under observationen. En av intervjun genomfördes innan observationen på grund 

av att det fungerade bäst för den verksamheten.  

Observation 

I studien används observation som redskap för att besvara frågeställningen: hur synliggörs 

matematiken i interaktionen mellan förskollärare och barn i utomhusleken? En beskrivning av 

observation förklarar Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 11-13) är iakttagelser som utförs 

medvetet och som har ett bestämt syfte. Fokus är på en situation som sker på en viss plats, en 

viss tid. Syftet är att se vad som händer i verksamheten. Situationerna kan observeras på olika 

sätt, exempelvis genom anteckningar. Författarna menar att olika faktorer som kan ha bety-

delse för händelsen bör vara i fokus för att få en helhetsbild och förståelse av situationen. Fak-

torerna kan bland annat vara lekmaterialet, personalen och lokalerna. I vår studie används 

observationer som redskap för att få en bild över hur interaktionen mellan barn och förskollä-

rare synliggörs utomhus. Därför framgår inte åldern på barnen i studien, då det inte anses vara 

relevant för syftet. Eftersom det är förskollärarna som främst observeras och hur matematiken 

synliggörs i interaktionen med barnen anses inte åldern vara väsentlig. Det är istället förskol-

lärarnas sätt att benämna och uppmärksamma olika matematiska begrepp som är betydelse-

fullt. Om syftet vore att jämföra hur förskollärare förhåller sig till matematiska begrepp bero-

ende på ålder, skulle barnets ålder vara relevant att ha med. 

Genomförande av observation  

Nedan presenteras studiens tillvägagångssätt samt bearbetning när det gäller kvalitativa ob-

servationer. 

Tillvägagångssätt 

I studien genomfördes observationerna med hjälp av löpande protokoll på sex förskollärare. 

Fokus i observationerna var på förskollärarna och deras interaktion med barnen utomhus. De 

barn som medverkade i observationerna har fått medgivande från vårdnadshavare. Hänsyn 

togs för de barn som inte fick medverka, då observerades enbart förskolläraren i situationen. 

Först fastställdes en tid för observation med förskollärarna och information gavs om hur ob-

servationerna skulle gå till. Det var en eller två personer som genomförde observationerna vid 
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varje tillfälle. Anledningen till att vara två observatörer var för att kunna komplettera varandra 

och se om samma saker antecknades. Var det en person som missade något i en observation 

kunde den andra ha uppmärksammat det. Dock kunde detta inte genomföras på alla förskolor, 

då observatörerna behövde vara tillgängliga på andra förskolor vid samma tidpunkt och tiden 

inte räckte till. Orsaken till att inte vara tre som genomförde observationerna var för att för-

skollärarna inte skulle känna sig obekväma i situationen med tre personer som observatörer. 

Den totala tiden för observationerna är sammanlagt cirka sex timmar.  

 

Under observationerna användes papper och penna för att skriva ner det som iakttogs. Att 

skriva ner det som iakttagits direkt är enligt Rubenstein Reich och Wesén (1986, ss. 15-17) en 

vanlig metod vid observationer. Ett tillvägagångssätt är att använda löpande protokoll. Där 

beskrivs upplevda situationer, som sker under en viss tid, med egna ord. Längden på en ob-

servation kan variera, men runt fem minuter är en vanlig tid. Datum och tidpunkt bör finnas 

med i ett löpande protokoll. Författarna menar att det som är viktigt med ett löpande protokoll 

är att det ska vara detaljerad beskrivning av händelsen utan värderingar. För att kunna vara 

detaljerad i protokollet är en bra metod att använda förkortade ord, exempelvis B för barnet. 

Olika situationer under utevistelsen observerades i studien, dock kan inte allt skrivas ned utan 

de olika observationerna varade mellan en till tio minuter. Faktorer som påverkade längden av 

observationerna var exempelvis att förskollärarna förflyttade sig mellan barnens olika lekar 

som pågick olika länge och ändrade karaktär. Användning av förkortade ord användes också 

för att ha möjlighet att få med mesta möjliga av observationen.  

 

Som observatör i studien var förskolläraren i fokus och därför befann sig observatörerna i 

närheten av personen under hela utomhusvistelsen, men på avstånd för att inte störa interak-

tionen. Target child förklarar Rubenstein Reich och Wesén (1986, ss. 15-17) är en metod som 

innebär att ett barn observeras under en längre tid. Genom att följa ett barn ökar chansen att 

beskriva händelseförloppet, än om flera ska observeras samtidigt. I studien har den metoden 

använts fast på en förskollärare. Istället för att observera alla förskollärare på gården valdes en 

ut. Det var för att vi som observatörer skulle kunna koncentrera oss under observationstillfäl-

let och minska risken med att missa viktiga delar av en händelse. När observationerna var 

över och materialet insamlat skrevs de ner mer detaljerat och diskuterades mellan observatö-

rerna för att få en ökad förståelse av händelsen. 

Bearbetning 

I studien har kategorisering tillämpats för att analysera materialet. Efter att varje observation 

var avklarad, bearbetades de till en början genom att skrivas ned i ett dokument. Patel och 

Davidson (2003, ss. 119-120) förklarar att genom att analysera materialet efter varje observa-

tionstillfälle används löpande analys. Det bidrar till att observationerna inte försvinner ur 

minnet och kan tolkas på ett felaktigt sätt. Genom att vi i vår studie använder oss av löpande 

analys, möjliggör det att uppfatta mönster eller områden som liknar eller skiljer sig från var-

andra. Det var viktigt att vi inte tolkade och såg mönster under observationen, utan enbart 

efteråt i bearbetningen. Därefter skrevs kopior ut där mönster synliggjordes genom överstryk-

ningar med olika färger beroende på område. Under bearbetningen kopplades den sociokultu-

rella teorin till det insamlade materialet, vilket visar på en induktiv ansats. Det visas när hu-

vudkategorierna framkom och tydligt kan sammankopplas till interaktion som är en stor del 

av den sociokulturella teorin och begreppet ZPD. Huvudkategorier och underkategorier ska-

pades utifrån områdena och användes sedan i resultatet. Huvudkategorierna som utformades 

var: närvaron, matematiska språket, årstiderna, och utforska med kroppen (se figur 1). När 

det gäller vår studie har vi i resultatet kategoriserat de nämnda områdena men samtidigt svarat 

på syftet, vilket Patel och Davidson (2003, ss. 119-120) förklarar som internala relationer. 
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Författarna menar också att observatörerna ska undvika att bearbeta direkt i originalet. Om 

texten skrivs ut kan observatörerna lättare hitta mönster. 

Intervju 

Intervjuer genomfördes med syfte att svara på frågeställningen: hur uppfattar förskollärare att 

de i interaktion med barn uppmärksammar matematik utomhusleken? För att utföra en inter-

vju, menar Lantz (2013, s. 26) att det krävs planerade förberedelser. Det bygger bland annat 

på att studien har tillräckliga kunskaper om forskningsmetoden. Det vill säga att alla frågor 

under intervjuerna kommer tydliggöras och återkopplas till ämnet som studien riktar sig mot. 

Frågorna bör tydliggöras för respondenten, bland annat om vilket ämne som har valts och 

varför det är intressant. Det är även, enligt författaren, viktigt att intervjun och frågorna har ett 

syfte som kan återkopplas till studien. Det finns olika typer av intervjuer enligt Løkken och 

Søbstad (1995, s. 99); Bryman (2011, ss. 413-415). I en intervju kan frågeformulär användas 

enligt Løkken och Søbstad, medan Bryman kallar detta för intervjuguide. Det innebär att frå-

gor och ämnen som ställs under intervjun är uttänkta i förväg, men beroende på samtalet kan 

de ställas i olika ordningsföljd. Det kan även ställas följdfrågor, vilket kan göra att responden-

ten ger olika svar. Med den typen av frågor kan det säkerhetsställas att ämnet blir besvarat. 

Fördelen med den sortens frågor är att respondenten kan vinkla samtalet efter sitt intresse och 

synsätt. Bryman (2011, ss. 413-415) menar att vid användning av en intervjuguide, blir inter-

vjuerna semistrukturerade, vilket har tillämpats i studien.  

 

En kvalitativ intervju är enligt Kihlström (2007, ss. 48-49) en form som mest liknar ett samtal. 

Däremot skiljer sig intervjun från det vardagliga samtalet genom att det istället har ett bestämt 

fokus och ämne. I en kvalitativ intervju är det av betydelse att intervjuaren inte berättar sin 

egen förståelse av ämnet, utan mer bestämmer riktningen av samtalet och ser till att alla håller 

sig till ämnet. Det är mer betydelsefullt att respondenten får berätta om sina tankar och sin 

förståelse kring ämnet. Öppna frågor innebär att frågorna från början har en svag struktur som 

följs. Därefter följs det upp med följdfrågor som följer respondentens svar och tankar. Genom 

att respondenten berättar om sina egna tankar används det öppna frågor i denna studie. I en 

öppen intervju, menar Lantz (2013, s. 43), att respondenten beskriver och svarar på den egna 

bilden av verkligheten utifrån frågorna. Under intervjun bör intervjuaren ge data som bidrar 

till en ökad förståelse för respondenten. Genom att följa respondentens svar kan intervjuaren 

genom uppfattning av frågorna bidra till respondentens förståelse. 

Genomförande av intervju 

Nedan presenteras studiens tillvägagångssätt samt bearbetning när det gäller kvalitativa inter-

vjuer. 

Tillvägagångssätt 

Intervjufrågor skapades och deras relevans diskuterades och bearbetades. Därefter diskutera-

des det om respondenterna, i detta fall sex förskollärare, skulle få frågorna i förväg. Vi be-

stämde att frågorna bör skickas ut i förväg, eftersom svaren kan bli mer djupgående. Risken 

att missa något ansågs vara mindre om respondenten fick intervjufrågorna i förväg. De har 

även informerats om vad intervjun kommer handla om i ett missivbrev och ungefär hur lång 

tid intervjun pågår. Två av förskollärarna saknade mailadress, därav lämnades intervjufrågor-

na och missivbrevet ut personligen på förskolan innan intervjun. 

 

Vi bestämde tillsammans med respondenten en tid för intervjun. Intervjun ägde rum i en lokal 

på förskolan där det var tyst och avskilt från barngrupp och vuxna för att inte riskera att bli 

avbrutna. Intervjutillfällena pågick under ca 15-30 minuter och spelades in med hjälp av två 
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mobiltelefoner. Under intervjuerna var ambitionen att vara två intervjuare, eftersom att utfö-

randet skulle ske på liknande sätt och att följdfrågor ställs ur olika perspektiv. Vi har alla del-

tagit i lika många intervjuer var. Förskollärarna tillfrågades och gav sitt medgivande angående 

ljudinspelningen. Innan intervjun påbörjades fick respondenten information kring studiens 

syfte (se bilaga 3). Under intervju ställdes även följdfrågor beroende på respondentens svar. 

Ordningen på frågorna kunde variera beroende på hur samtalet fortlöpte. Avslutningsvis gavs 

möjligheten till respondenten att uttrycka egna tankar och funderingar kring intervjun (se bi-

laga 3). 

Bearbetning 

I studien kommer materialet bearbetas med hjälp av fenomenografisk analys, för att få för-

skollärarnas uppfattningar kring ämnet. Fenomenografi ska enligt Dahlgren och Johansson 

(2015, ss.162, 167-171) tillämpas när en studie är kvalitativ och när halvstrukturerade inter-

vjuer används. Fenomenografi kan användas i bearbetningen där människors tankar och upp-

fattningar kring ett fenomen är i fokus. Författarna beskriver sju olika steg som kan genomfö-

ras i bearbetningen av materialet. De två första stegen i analysarbetet handlar till en början om 

att läsa igenom materialet och sedan välja ut relevanta uttalanden från intervjuerna. I vår stu-

die transkriberades intervjuerna och lästes igenom ett flertal gånger. Vi valde ut relevanta 

uttalanden av respondenterna som kunde svara på studiens syfte. Under det tredje och fjärde 

steget menar Dahlgren och Johansson (2015, ss. 167-171) att uttalanden från respondenten 

ska jämföras och grupperas. Genom att hitta likheter och skillnader grupperas uttalanden. Ef-

ter att vi analyserat respondenternas svar började vi tillsammans jämföra de olika utsagorna 

som kunde skapa olika grupper med likheter och skillnader och därigenom skapa kategorier. 

Därmed menar Dahlgren och Johansson (2015, s. 170) att steg fem och sex innebär att först 

skapa kategorier där likheterna är i fokus och därefter namnge kategorierna. I vår studie har 

respondenternas svar kategoriserats genom att hitta likheter och därefter namngavs relevanta 

kategorier. Vidare beskriver Dahlgren och Johansson (2015, ss. 170-171) det sista och sjunde 

steget, vilket innebär att kategorierna läses igenom ytterligare en gång och det säkerställs att 

de inte är alltför lika. I denna studie jämfördes kategorierna genom att läsa igenom resultatet 

och vi diskuterade om kategorier kunde sammanfogas till ett tydligare resultat. Det skapades 

huvudkategorier och underkategorier som alla kan återkopplas till den sociokulturella teorin. 

Huvudkategorierna som utkristalliserades var: närvaron, matematiska språket, årstiderna och 

gårdens material (se figur 2). Dessa kan kopplas till ZPD, fantasi och interaktion mellan för-

skollärare och barn i den valda teorin. 

Etik 

I studien har flera ställningstaganden kring etik tagits. När det gäller forskning beskriver Ve-

tenskapsrådet (2002) olika etiska principer som ska respekteras. De centrala frågorna inom 

etik är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet har i studien tagits hänsyn till genom att alla medverkande fick informa-

tion i missivbrevet om studien och att medverkan är frivillig. Förskollärarna har även fått in-

formation om observationerna och intervjuerna muntligt. Genom att skicka ut medgivande-

blanketter där vårdnadshavare fick godkänna barnens medverkan, samt att barnen själva hade 

rätt att inte medverka, togs hänsyn till samtyckeskravet. De barn som inte fick medgivande 

från föräldrarna observerades inte. Antalet barn som medverkade på varje förskola varierade 

mellan tre till femton barn. Som observatör respekterades de barn som visade sig obekväma, 

då vi inte fullföljde observationerna. Förskollärarna bestämde också själva över sin medver-

kan och fick avbryta när de ville. En regel som Vetenskapsrådet (2002) belyser är att de med-

verkande ska få information om studien samt att deltagandet är frivilligt. En andra regel är att 

samtycke om deltagande ska samlas in från deltagarna, samt medgivande från föräldrarna om 
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barn deltar i studien. Vidare i studien respekterades de medverkandes konfidentialitet. Alla 

medverkande är anonyma genom att de tilldelats fingerade namn. Förskolan och avdelningen 

har också fiktiva namn. Vi är aktsamma med materialet för att ingen obehörig ska få tillgång 

till det. Vad gäller nyttjandekravet gavs information till de medverkande genom missivbrevet 

som skickades ut innan. Då fick de vetskap om att det insamlade materialet enbart kommer att 

användas i denna studie. När ett resultat är sammanställt kan studien komma att publiceras 

och då kan de medverkande se att materialet har använts till syftet med undersökningen. En 

regel kring konfidentialitet beskriver Vetenskapsrådet (2002); Bryman (2011, s. 133) är en 

viktig punkt att ta hänsyn till i studien. Det innebär att utomstående omöjligt ska kunna få tag 

i uppgifterna, samt att tystnadsplikt gäller för de som utför studien, för att inte identiteter ska 

rubbas. Vidare förklarar Vetenskapsrådet (2002) att nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet inte får lånas ut och enbart får användas i forskningsändamål. 

Reliabilitet och validitet 

För att kunna dra slutsatser i en studie redogör Roos (2014, s. 51) för att datan som är insam-

lad måste vara i tillräcklig mängd och utfört på ett noggrant sätt. Det är också av betydelse att 

de som utför studien undviker de förutfattade tankar som finns innan undersökningen startar, 

eftersom det kan leda till att syftet inte kan besvaras. Det är då trovärdigheten, reliabiliteten, i 

en studie ökar. Eftersom tre personer observerar och intervjuar i denna studie, har diskussion 

kring upplägget vid datainsamling genomförts för att alla ska utföra det på liknande sätt. Det 

är för att på ett noggrant sätt gå igenom datainsamlingens gång och undvika att egna tankar 

påverkar. Mängden datamaterial har påverkats av tidsutrymmet som finns för studien. Där-

emot är det material i tillräcklig mängd för att utgöra ett resultat. Med användning av både 

intervju och observation som redskap ökar variationen på den insamlade datan. Genom att 

försöka samla in data på olika sätt under en tid, menar Roos (2014, s. 51), leder till att det 

finns större möjlighet att få svar på syftet med en studie och komma närmare verkligheten. 

Det är flera förskollärare som intervjuas i studien, vilket ökar reliabiliteten. Däremot kan inte 

studien generaliseras, eftersom det inte är möjligt att mängden medverkande kan motsvara 

alla förskollärare. Att de medverkande befinner sig i olika städer och på flera förskolor ger en 

större spridning än om alla befunnit sig på samma förskola. Bryman (2011, s. 392) förklarar 

att det finns svårigheter i att kartlägga en population med en kvalitativ metod. Däremot är det 

betydelsefullt att ha en stor spridning på de som medverkar. 

 

Det är av betydelse, förklarar Roos (2014, ss. 53-55), att det materialet som samlas in svarar 

på syftet. Frågorna påverkar de svar som ges, vilket leder till att syftet inte besvaras om fel 

frågor ställs. I en studie kallas detta för giltighet, validitet. Validiteten innebär att en lämplig 

metod samt att relevanta frågor och ord ska användas, för att säkerställa giltigheten och kunna 

förstå det som är syftet att undersöka. I studien har intervjufrågornas relevans för syftet disku-

terats för att materialet som framkommer ska vara väsentligt och användbart. Under observa-

tionerna är det förskollärarna som varit i fokus, eftersom det är deras sätt att uppmärksamma 

matematiken i interaktionen utomhus som är det centrala. Det höjer validiteten i studien, då 

frågorna och observationsstrategin är avsedda för en kvalitativ metod. 

 

Tillsammans påverkar validiteten och reliabiliteten kvaliteten i vår studie. Genom att vara tre 

personer i studien som analyserar materialet ökar validiteten, eftersom det är fler som reflek-

terar över materialet i enlighet med syftet. Genom intervjuer och observationer som är 

relevanta för syftet ökar validiteten. Flera förskollärare medverkade i studien, vilket ger en 

hög reliabilitet. För att öka reliabiliteten ännu mer hade fler förskollärare behövt delta, men på 

grund av tidsbrist fanns inte den möjligheten. När en studie är väl genomförd använder 
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Thornberg och Fejes (2015, ss. 258-259) begreppet kvalitet. Noggrannhet och en systematisk 

och trovärdig datainsamling är en viktig del i hela undersökningen.  
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RESULTAT 
I kommande avsnitt presenteras det sammanställda resultatet utifrån observationer och inter-

vjuer i enlighet med studiens syfte. Syftet är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till 

matematik i interaktion med barn i den utomhuslek som inte är vuxenstyrd. Först redovisas 

observationsresultatet och därefter resultatet från intervjuerna. 

Observation 

Nedan redovisas resultatet av observationer som utfördes med syfte att svara på frågeställ-

ningen: Hur synliggörs matematik i interaktion mellan förskollärare och barn i utomhuslek? 

Fyra kategorier framkom ur bearbetningen av det insamlade materialet. Kategorierna som 

kommer att redogöras för är följande: närvaron, matematiska språket, årstiderna och utforska 

med kroppen. Till varje huvudkategori har det skapats underkategorier, vilket illustreras i fi-

gur 1. 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

Närvaron 

Fantasileken 

Upptäcka antal 

Randigt mönster 

Matematiska språket 
Trädets löv 

Bakningen i sandlådan 

Årstiderna  

Åka stjärtlapp 

Frostiga mönster 

Vanten 

Utforska med kroppen 
Olika hopp  

Klätterställningen 

  Figur 1. Observationskategorier 

Observationer - Närvaron 

Genomgående i observationerna uppmärksammar förskollärarna matematik, vilket kan visa på 

deras olika sätt att förhålla sig till matematik utomhus genom att vara närvarande. De tre un-

derkategorierna (se figur 1) beskriver hur interaktionen mellan förskollärare och barn kan se 

ut kring matematik. 

Fantasileken 

Under en utevistelse befinner sig ett barn vid ett område med mycket buskar. Det är lite snö 

på marken. Barnet ropar på förskolläraren Erica som finns i närheten. Barnet sitter på knä och 

tittar på en sten som ligger på marken. Följande utdrag redogör för situationen: 

Erica går fram till barnet och sätter sig bredvid. Erica säger “Vad har du hittat?” Barnet svarar 

“Det är något svart där!” och pekar samtidigt med fingret. “Det är ett djur som dog!” Erica sva-

rar “Tror du det? Ska vi kolla lite närmare?” Barnet lyfter upp stenen med en spade. Erica fort-

sätter “Oj, det var ett väldigt litet djur i så fall. Eller tycker du att det är stort?” Barnet säger 
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“Nej det är pyttepytte litet.” Erica säger “Oj, då måste det vara mindre än litet.” Erica uppmärk-

sammar en konflikt och går iväg. 

Utdraget visar att barnet söker interaktion med förskolläraren genom att ropa på henne. För-

skolläraren bekräftar genom att närma sig barnet och en interaktion uppstår. Barnet har en lek 

där en sten blir ett djur. Förskolläraren ställer frågor om djuret och samtalet leds senare in på 

matematik och olika storlekar som djuret kan ha. Interaktionen avbryts då Erica lämnar situa-

tionen. 

Upptäcka antal 

Det är kallt ute och alla har på sig varma kläder, som huvudbonad och vantar. Förskolläraren 

Beatrice sitter på huk och har ett flertal barn samlade runt sig. Olika samtal sker kring händel-

ser i omgivningen. Ett samtal som uppstår är att Beatrice uppmärksammar ett barn som tagit 

av sig mössan. Utdraget nedan visar situationen som uppstår: 

Beatrice frågar barnet “Har du en mössa? Titta, Ellie har också en mössa. Jag har ett pannband.” 

Barnet får hjälp att ta på sig mössan. Barnen pekar på varandras näsor. Förskolläraren frågar 

“Var är Fatimas näsa?” Det ena barnet pekar. Beatrice fortsätter “Var är ögonen då? Hur många 

ögon har du? Ska vi räkna hur många ögon ni har?” 

Utdraget visar att Beatrice befinner sig i närheten av barnen när de leker och är i deras höjd 

genom att sitta på huk. När förskolläraren sitter på huk sker en interaktion med barnen. För-

skolläraren använder matematiska begrepp när hon samtalar med barnen om mössor, näsor 

och ögon. När Beatrice pekar på Fatimas näsa tittar Ellie på den.  

Randigt mönster 

Under en utevistelse på en mindre gård befinner sig förskolläraren Iris tillsammans med barn-

gruppen. Iris har tidigare under utevistelsen haft en planerad matematisk aktivitet kring möns-

ter. Barnen får efter aktiviteten leka vad de vill. Några av barnen fortsätter i den lek som inte 

är vuxenstyrd att uppmärksamma olika mönster som finns på gården. Ett barn befinner sig vid 

gårdens papperskorg och ropar på Iris som går dit. Situationen redovisas i följande utdrag: 

 
Barnet pekar och visar att det finns ett randigt mönster på papperskorgen. Iris frågar “Hur ser 

man att det är randigt?” Barnet svarar “Det är massa streck.” Förskolläraren fortsätter samtalet 

med att fråga “Hur många streck är det?” och barnet räknar tillsammans med Iris och svarar 

“Fyra.” Iris undrar “Vem är så många år?” och barnet svarar på frågan. Iris fortsätter sedan med 

att säga “Här är det ännu mer streck, hur många är det här?” Förskolläraren pekar på andra si-

dan papperskorgen. Barnet börjar räkna och svarar “Fyra.” Förskolläraren säger “Det är lika 

många som där.” och pekar på den sidan de räknade först. Därefter säger hon “Fyra kan se ut på 

olika sätt.” och barnet fortsätter sedan att räkna strecken på de olika sidorna. 

Enligt utdraget ovan uppmärksammar barnet ett randigt mönster på en papperskorg. Förskol-

läraren ställer frågor kring mönstret och antal streck. Iris fortsätter ställa frågor till barnet om 

ålder i samma kontext som strecken på papperskorgen. Iris uppmärksammar barnet på att det 

även finns streck på andra sidan av papperskorgen. Barnet uppfattar samma antal streck som 

det finns på andra sidan. Iris förklarar att fyra kan se ut på olika sätt och barnet fortsätter att 

räkna på papperskorgen. 

Observationer - Matematiska språket 

Under analysen av observationerna framkommer det att matematiska språket uppmärksammas 

i många situationer. Nedan följer tre underkategorier (se figur 1) som visar på hur språket 

används ur ett matematiskt perspektiv i interaktion mellan förskollärare och barn. 
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Trädets löv 

Vid utevistelsen en tidig vinterdag är förskolläraren Beatrice ute med barngruppen. 

Förskolegården är stor och en annan avdelning är ute med sin barngrupp samtidigt som Bea-

trice. Ett barn uppmärksammar ett löv som ligger på marken. Beatrice som är i närheten star-

tar ett samtal med barnet. Nedan följer ett utdrag från observationen: 

Ett barn blåser på ett frostigt löv. Beatrice säger till barnet “Nu ramlade det rakt ner på marken. 

Ska vi känna på löven?” Barnet tar på och tittar på lövet. Beatrice fortsätter och frågar barnet 

“Kan du känna hur kalla de är?” Barnet blåser på lövet som ramlar ner. Beatrice säger “Oj vad 

många löv det var. De har ramlat ner från träden, inga löv kvar på träden.” Beatrice plockar 

några löv och frågar barnen “Ska vi räkna dem? En, två, tre.” 

I utdraget synliggörs att barnet blåser på ett frostigt löv. Beatrice samtalar med barnet om lö-

vet och säger att det ramlar rakt ner på marken. Barnet tittar på lövet och Beatrice ställer en 

fråga om barnet kan känna kylan i lövet. Barnet upprepar sin handling att blåsa på lövet som 

ramlade ner och Beatrice benämner att det är många löv som ramlat ner från trädet och att 

inga finns kvar. Därefter plockar Beatrice upp några löv och räknar tillsammans med barnen. 

Bakningen i sandlådan 

Förskolläraren Emina är ute på gården tillsammans med barn och andra pedagoger. Några 

barn befinner sig i sandlådan och leker med sand och vatten. Emina går dit och är med i leken. 

Ett samtal uppstår kring en situation, men övergår sedan i ett barns intresse för lek i sandlå-

dan. Här följer ett utdrag ur situationen: 

Vid ett bord i sandlådan står ett barn och rör i olika grytor. Emina frågar barnet “Vad gör du?” 

Barnet svarar “Jag bakar... Nu ska jag ha lagom mycket.” Emina fortsätter “När vet man att 

man har lagom mycket?” Barnet menar på “När man har alla ingredienser på en gång.” Förskol-

läraren Emina ställer frågan “Brukar du baka hemma?” då barnet berättar “Ja, med farmor.” 

Emina undrar “Brukar farmor säga hur mycket det ska vara?” Barnet svarar “Ja. Nu ska jag ha 

lite socker.” Då fortsätter Emina “Okej, du ska ha lite socker?” och leken fortsätter i sandlådan, 

barnet bakar, men Emina säger att hon ska gå en sväng. 

Utifrån utdraget visas det att ett barn leker i sandlådan. Barnet rör i olika grytor och förskollä-

raren inleder ett samtal med barnet. Diskussion uppstår kring ordet lagom. Förskolläraren 

fortsätter att ställa frågor till barnet om bakning och erfarenheter om bakning. Barnet svarar 

och berättar sedan att lite socker ska användas. Emina benämner och bekräftar ordet lite. Bar-

net fortsätter leken då Emina går iväg. 

Observationer - Årstiderna 

Efter genomgång av observationerna framkommer det i flertalet observationer att årstiderna 

kan påverka matematiska interaktioner. I utdragen visas hur årstider kan ha påverkan på inter-

aktionen mellan förskollärare och barn i utomhusleken. Det visas även hur de matematiska 

begreppen uppmärksammas i underkategorierna nedan (se figur 1). 

Åka stjärtlapp 

Det är snö ute och några barn vill åka stjärtlapp. Förskolläraren Erica säger att barnen måste 

ta på sig hjälmar innan de får åka ner i backen. Barnen hämtar varsin hjälm och springer till 

backen. Följande utdrag beskriver händelseförloppet: 

Erica stannar kvar vid backen medan barnen åker. Två barn är på väg att åka samtidigt. Erica 

säger “Ni får inte åka samtidigt, då kan ni krocka!” Det ena barnet åker först och det andra åker 

därefter. När de kommit ner går de uppför backen och sätter sig som att de båda ska åka samti-

digt. Det ser ut som att barnen ska åka samtidigt då de sitter bredvid varandra. Erica säger då 
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“Nu kommer ni krocka igen, David får åka först och sen får Sara åka.” David åker först nerför 

backen och sedan Sara. 

I utdraget av händelseförloppet befinner sig Erica i backen med barnen som åker stjärtlapp. 

Förskolläraren står och tittar på barnen när de åker ner i backen. Ibland uppmanar hon dem 

dock att inte åka samtidigt. Erica berättar för barnen vem som ska åka först och vem som ska 

åka därefter och barnen följer Ericas instruktioner. 

Frostiga mönster 

Det är vinter och kallt, men snön har precis försvunnit. Beatrice befinner sig på gården och 

uppmärksammar ett barn som sitter vid ett bord och sveper handen över det. Hon närmar sig 

barnet och sätter sig på huk. I texten nedan visas ett utdrag ur observationen: 

Beatrice säger “Så mycket spännande som händer när det är frostigt ute.” Därefter sätter sig hon 

på huk bredvid ett litet bord som det ligger frost på. Beatrice sätter sina fingrar på bordet och 

säger “Kolla, här kan man göra mönster!” Beatrice uppmärksammar även ett annat barn som 

går förbi genom att säga “Kom och titta Ellie när vi gör mönster här!” 

Utdraget visar att förskolläraren i situationen går fram och hukar sig ner till barnet. Beatrice 

inleder ett samtal kring frost på bordet. Därefter lägger hon sina fingrar på bordet och berätta 

att det kan skapas mönster i frosten. Förskolläraren ropar dit ett annat barn för att uppmärk-

samma barnet att det skapas mönster. 

Vanten 

I en utomhusaktivitet på förmiddagen, en kall vinterdag är Erica ute med både barngrupp och 

kollegor. Erica befinner sig vid en stor sten på gården. Bredvid leker ett barn som undersöker 

stenen genom att klättra upp på den. Barnet hoppar vid ett flertal tillfällen ner mot Erica. Bar-

net kastar av sig vantarna och Erica tar upp dem. Nedan följer ett utdrag från observationen: 

Barnet hoppar mot Ericas famn, hon tar emot och säger “Oj vad du hoppar.” och ställer därefter 

ned barnet som skrattar. Barnet kastar sina vantar och Erica plockar upp dem. Hon frågar barnet 

“Blir du inte kall om händerna?” och säger därefter “Vi tar på vantarna.” Erica fortsätter “Den 

vanten var tokig. Var har du dina fingrar?” Tillslut får Erica på vantarna på barnet och utbrister 

“Så där!” Erica går därefter mot en annan pedagog.  

Utdraget visar att Erica vid tillfället är i närheten av barnet som leker, då hon tar emot barnet 

som hoppar. Barnet kastar därefter av sina vantar och förskolläraren plockar upp dem och 

undrar om inte barnet blir kall om händerna. Erica tar på barnet vantarna och samtalar med 

barnet om vanten och lämnar därefter situationen.  

Observationer - Utforska med kroppen 

I flera av observationerna används kroppen i samband med lärande av matematik. I leken vi-

sar observationerna att barn genom kroppen utforskar sin omgivning. Underkategorierna (se 

figur 1) nedan visar hur förskollärarna, genom att utforska tillsammans med barnen, uppmärk-

sammar och benämner matematiska begrepp. 

Olika hopp 

Dagny är ute med barnen på förskolans gård. På gården finns en sandlåda med olika höjdni-

våer. Ett barn står på sandlådans högsta kant och ropar på Dagny som vänder sig om mot bar-

net. Nedan visas ett utdrag ur händelsen: 

Barnet står på avsatsen och säger “Kolla Dagny!” och Dagny vänder sig om och ser hur barnet 

hoppar ner och säger “Oj vilket stort hopp! Kan du hoppa ett litet hopp?” Barnet går mot sand-

lådans lägsta kant och hoppar ner. Dagny säger därefter “Kan du hoppa ett långt hopp?” Barnet 
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går återigen upp till sandlådans högsta kant och hoppar ner. Dagny frågar barnet “Kan du hoppa 

ett kort hopp?” Dagny vänder sig om och börjar samtala med en pedagog i närheten. 

Enligt utdraget står ett barn på sandlådans kant och ropar på Dagny samtidigt som barnet 

hoppar. Förskolläraren inleder ett samtal genom att bekräfta barnets hopp och sedan ställa en 

fråga om barnet kan hoppa ett litet hopp. Efter frågan går barnet till sandlådans lägsta kant 

och hoppar. Dagny frågar nu om barnet istället kan hoppa långt. Barnet går då till den höga 

avsatsen igen och hoppar ner. Innan Dagny vänder sig till en kollega frågar hon om barnet 

kan hoppa ett kort hopp. 

Klätterställningen 

Förskolläraren Vera befinner sig vid en klätterställning ute på gården tillsammans med några 

barn. Ett barn vill klättra upp för trappan och Vera står bredvid. Barnet försöker ta sig upp 

själv och efter en stund går det med hjälp av lite stöttning från Vera. Barnet är nu på första 

avsatsen innan trappan börjar. Utdraget nedan visar på vad som sker vid observationen: 

 
Vera säger “Nu kan du klättra upp!” Barnet ställer sig på kanten och Vera frågar “Ska du hoppa 

själv? Eller ska vi hoppa ihop? Vi hoppade ju här igår.” Barnet hoppar ner på marken och tar 

sig sedan upp på avsatsen igen. Barnet vill hoppa igen. Förskolläraren räknar och håller barnet i 

handen “1 å 2 å 3!” och sedan hoppar barnet. Barnet går än en gång upp på avsatsen. Barnet 

börjar nu gå upp för trappan mot rutschkanan och förskollärare säger “Det fixar du! Ett steg 

till... Och ett steg till... Och ett steg till... Nu är du uppe.” 

I utdraget ovan uppmanar förskolläraren barnet att klättra upp och frågar därefter om barnet 

vill hoppa själv eller tillsammans med Vera. Barnet hoppar och går återigen upp på avsatsen. 

Barnet vill hoppa och förskolläraren håller i barnets hand samtidigt som hon räknar till tre. 

Därefter hoppar barnet. Barnet går nu åter upp på avsatsen vidare till trappan mot rutschka-

nan. Förskolläraren uppmanar barnet att klara det på egen hand och benämner varje steg bar-

net tar.  

Intervju 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuer som genomfördes med syfte att svara på 

frågeställningen: Hur uppfattar förskollärare att de i interaktion med barn uppmärksammar 

matematik i utomhusleken? Fyra kategorier var det mest framgående i analysen av materialet. 

De kategorier som framställs är följande: närvaron, matematiska språket, årstiderna och går-

dens material. Till huvudkategorierna närvaron och årstiderna har det skapats underkategori-

er, vilket illustreras i figur 2. 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

Närvaron 
Medforskare 

Problematik med närvaron 

Matematiska språket  

Årstiderna  
Möjligheter med årstiderna 

Svårigheter med årstiderna  

Gårdens material  

  Figur 2. Intervjukategorier 
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Intervjuer - Närvaron 

De medverkande förskollärarna uttrycker betydelsen av att närvara i barnens utomhuslek. Det 

framkommer främst möjligheter med att vara närvarande som förskollärare. Flera av förskol-

lärarna tar även upp svårigheter med att kunna vara närvarande i leken. Därmed har kategorin 

delats in i två underkategorier (se figur 2).  

Medforskare 

Respondenterna uttrycker sina uppfattningar kring att närvaro i barns lek utomhus har en be-

tydande effekt för det matematiska lärandet. Det framkommer att förskollärarna bör inta ett 

medforskande förhållningssätt, att vara nära barnen när de leker. Citaten nedan beskriver för-

skollärarnas uppfattningar av att närvara i barns lek: 

 
“Vi är lärande människor i alla situationer. Och man lär sig saker hela tiden. Men vi måste fin-

nas där som ett redskap, för att nå kunskapen. /.../ Så att hela den här tanken om att barn lär sig 

hela tiden, visst de gör de men vad lär de sig? Då måste vi ju finnas där och bidra med kun-

skap.” (Vanessa)  

“Röra sig på hela gården och som när vi lekte en lek, där är ju också kroppsuppfattning att man 

ska fånga varandra, man ska ta i varandra på ett försiktigt eller lagom hårt sätt. Så man upp-

märksammar det hela tiden och man försöker sätta ord på när barnen leker och sätta ord på läge 

och kanske lägesord som över och under.” (Emina) 

“Jag försöker ha ett medforskande förhållningssätt, att man är väldigt upptäckande och försöker 

vara där barnen är och försöker se då både matematik och språk och allting i de här olika saker-

na som barnen upptäcker. /.../ Då får man ju uppmärksamma det som dem är intresserade utav 

känner jag.” (Beatrice) 

Citaten påvisar att de medverkande förskollärarna uppfattar att närvaron i leken har en bety-

dande roll i hur det matematiska lärandet utvecklas och uppmärksammas. Förskollärarna tar 

upp betydelsen av att inta ett medforskande förhållningssätt utifrån barnens intresse för att 

kunna upptäcka matematiken. De uttrycker att förskollärare ska finnas med i barns lek för att 

bidra till kunskap genom att de sätter ord på exempelvis läge samt uppmärksammar matema-

tiken hela tiden. 

Problematik med närvaron 

I intervjuerna framkommer förskollärarnas uppfattningar kring problematiken som kan påver-

ka deras närvaro i leken och att matematiskt lärande då kan utebli. Följande citat beskriver 

förskollärarnas uppfattningar: 

 
“Personalbrist då kanske, en sån grej. Att man måste kanske mer vara med och räkna och inte 

bara sätta sig ner med några och bara så, man måste vara lite överallt och det är ju lite synd.” 

(Beatrice) 

“Jag skulle säga att just de här samtalen är svårare att få till utomhus i och med att det är en 

större yta. Och oftast en större rörlighet i leken så barnen kanske utforskar på ett annat sätt själ-

va.” (Vanessa) 

“Sen måste barnen få leka fritt ute och upptäcka egna saker, man kan inte vara på dem hela ti-

den.” (Vera) 

“När jag är ute med en barngrupp och vi är ganska många, att jag kanske inte tänker matematik 

hela tiden då, att jag kanske mer ser till, var är dem, vad gör dem, vad händer. Är det en kon-

flikt, ska vi reda ut den liksom.” (Dagny) 

Citaten ovan visar att förskollärarna uppfattar en problematik med att ständigt vara närvaran-

de i leken utomhus. En av svårigheterna som nämns är personalbrist då förskolläraren inte kan 
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vara lika närvarande i barns lek, eftersom barnen ofta behöver räknas. Om barngruppen är stor 

beskriver förskollärarna att de behöver ha koll på vad som händer och var barnen är och då 

kan de matematiska lärandesituationerna förbises. Under intervjuerna uttrycks också att den 

stora ytan på gården leder till problematik kring att föra matematiska samtal. Barnen befinner 

sig på olika ställen och är ofta i rörelse, vilket leder till att de utforskar själva och problematik 

kring närvaro uppstår. Under intervjuerna uttrycks det att barn ska få upptäcka på egen hand 

och att inte förskolläraren ska vara för närvarande i deras utomhuslek. 

Intervjuer - Matematiska språket 

Under intervjuerna uttrycker alla förskollärare att språk och matematik är starkt 

sammanlänkade. När det kommer till matematiskt lärande har språket en betydande roll enligt 

förskollärarna. I citaten följer exempel på förskollärarnas uppfattningar kring språket betydel-

se för det matematiska lärandet i utomhusleken: 

 
“För att har de inte språket så kommer de ju inte kunna lära sig, då får de ju inte grunderna till 

det matematiska lärandet heller. /.../ Det är ju grundläggande och även när de kommer upp i 

skolan sen att de måste ju kunna läsa talen, /.../ där har ju vi en jätteviktig roll i förskolan. Att 

benämna de här olika, lägesord då till exempel.” (Emina) 

“Språket är ju jätteviktigt, det är ju genom det vi kan förklara matematik, och man får ju inte 

vara rädd för att använda de korrekta orden även om de är svåra. För barnen är ju fyrkant lika 

svårt som kvadrat. /.../ Så att benämna ord är väldigt viktigt.” (Erica) 

“Du pratar ju och berättar, och förklarar och förtydligar och använder matematiska ord medve-

tet. Så för mig går språket och matematik hela tiden ihop, bara jag som pedagog är medveten 

om var du har ditt fokus. /.../ Vi brukar ibland säga att vi pratar matte.” (Dagny) 

Citaten visar att förskollärarna uttrycker att språket har en stor betydelse för det matematiska 

lärandet och beskriver att språk och matematik hör ihop. Genom språkets användning menar 

förskollärarna att matematiken konkretiseras och uppmärksammas genom benämning av olika 

matematiska begrepp i barns lek. Därför är det viktigt att benämna matematiska ord och också 

våga använda de korrekta orden, fastän de anses vara svåra. Flera av förskollärarna betonar att 

språket är grunden för det matematiska lärandet och att det är genom det som förskollärare 

förklarar matematiken. Under intervjuerna framkommer också att det matematiska språket i 

förskolan är en grund för fortsatt matematiskt lärande. 

Intervjuer - Årstiderna 

Under intervjuerna framkommer det att årstiderna påverkar på vilket sätt förskolläraren upp-

märksammar matematiken i utomhusleken. Det visas att förskollärarna uppfattar både möjlig-

heter och svårigheter med att synliggöra matematik i barns utomhuslek under de olika årsti-

derna. Huvudkategorin har delats upp i två underkategorier (se figur 2). 

Möjligheter med årstiderna 

Förskollärarna uppfattar att deras arbetssätt kring att uppmärksamma matematik i utomhusle-

ken kan skilja sig beroende på årstiden. Förskolans gård kan se annorlunda ut beroende på 

årstidsväxlingar och på så sätt kan även leken förändras hos barnen. Leken kan se olika ut 

beroende på det material som årstiden medför, exempelvis snö och regn. Citaten nedan syn-

liggör förskollärarnas uppfattningar kring möjligheter med årstider: 

 
“Men är det snö ute då kan man ju använda snön på ett liknande sätt som vi använder sanden. 

Men som ett annat formbart material som är tillgängligt. Regnar det så är ju vattenlek väldigt at-

traktivt.” (Vanessa) 
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“Alltså årstiderna påverkar ju för barnen väljer ju att göra olika saker beroende på årstid. /.../ 

När det är vinter, tänker jag att man kan leta efter spår i snön. Nu har det inte varit så mycket så 

man har hunnit med det men andra vintrar har vi letat spår i snön och då kan man se ett sym-

metriskt mönster eller geometriska former. Så vintern finns det ju jättemycket att göra.” (Emi-

na) 

“Årstiderna… Om man tänker på sandlådan, man kan bygga, hälla, kakor. Det kanske är lättare 

så sett, samtidigt så höll vi på och byggde med snö sist nu när det var snö ute. Så det går ju att 

hitta vägar ändå.” (Beatrice) 

Citaten påvisar att flera av förskollärarna uppfattar årstidsväxlingar positivt och ger olika för-

slag på hur de kan använda sig av de material som årstider medför när det kommer till det 

matematiska lärandet i utomhusleken. De beskriver bland annat att snö kan användas som ett 

formbart material, precis som sand i vanliga fall gör. Snön kan även användas till att leta efter 

olika spår i snön då kan bland annat geometriska former och mönster uppmärksammas. Regn 

ses också som en tillgång då vattenlek kan ske. 

Svårigheter med årstiderna 

Förskollärarna uttrycker i intervjuerna att det kan finnas svårigheter med att uppmärksamma 

matematik utomhus när det gäller de olika årstiderna. Kylan som kommer med vintern uppfat-

tas som en av de största svårigheterna. Följande citat redovisar förskollärarnas uppfattningar 

kring svårigheterna med matematik utomhus under de olika årstiderna: 

 
“De klart att det kan vara negativt om de regnar och de blåser från sidan och man ser både på 

barnen och en själv att det inte är kul att vara ute, vi får nog gå in nu.” (Vanessa)  

“Det är ju svårt nu när sandlådan är helt stelfrusen, och den tycker dom ju verkligen om att vara 

i, i och med att det är yngre barn. Allting är roligare på sommaren för dom fryser ju så lätt och 

vill inte ha på sig några vantar de små.” (Vera) 

“Sen är det ju just med våra små kanske det är allra lättast när det inte är någon snö. Just när det 

är deras första vinter, mycket kläder, kanske inte har så mycket att göra ute så. Men annars kän-

ner jag inte att det finns några begränsningar på vad man kan göra eller så.” (Beatrice) 

I enlighet med citaten ovan beskriver flera av förskollärarna att kylan på vintern påverkar ut-

omhusvistelsen och leken. Det beskrivs exempelvis att regn och blåst kan påverka förskollä-

rarna och barnen negativt. Ytterligare en faktor som beskrivs är att sandlådan blir stelfrusen 

och den gillar många barn att leka i, men det blir svårt när sanden är frusen. Det uttrycks att 

det är roligare att vara ute på sommaren, eftersom kylan på vintern kan göra att de små barnen 

fryser. Förskollärarna uttrycker att vintern kan vara svår för de allra minsta barnen då de har 

mycket kläder på sig. 

Intervjuer - Gårdens material 

Förskollärarna uppfattar att det fysiska materialet kan ha en betydande faktor på hur matema-

tiken uppmärksammas i interaktionen med barnen på gården. Det beskrivs även att intresset 

för materialet på gården kan påverka hur matematiken uppmärksammas. Förskollärarna be-

skriver bland annat decilitermått, spadar, stubbar och olika tillgångar på gården som ett fy-

siskt material. Följande citat synliggör förskollärarnas uppfattningar av materialets betydelse i 

utomhusleken på gården: 

 
“Egentligen skulle man ju kunna ha måttenheter i sandlådan också. Istället för att bara säga lite. 

/.../ De leker ju oftast sånt som de känner igen från hemma eller en koppling till något annat 

som de sett eller hört.” (Emina) 
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“Ja men se vad de gör och se vad de är intresserade av. Vad händer i leken nu? Behöver de mer 

för att utveckla leken? Kan jag tillföra material? Ibland behöver man även ta bort material för 

att det blir för mycket. Jag tänker mycket på att jag ska observera och se vad som händer och 

sedan utifrån det tänka på vad jag kan göra att det blir en mer lärandesituation.” (Vanessa) 

“För mig finns möjligheterna mer inomhus. Det handlar säkert om intresse, inomhus finns det 

mer material som tilltalar mig.” (Vera) 

“Skogspartiet på gården /.../. Det kan ju vara kottar och stubbar, som de ibland använder för att 

laga mat. Ja tänk vilken fantasi barnen har, så det behöver ju inte bara vara spadar och hinkar 

och sånt. Det kan vara naturens tillgångar.” (Erica) 

I ovanstående citat beskriver förskollärarna hur gårdens material kan användas som ett red-

skap i det matematiska lärandet i utomhusleken. De ger exempel på olika material, såsom 

decilitermått, spadar, kottar som används för att uppmärksamma matematiken. Förskollärarna 

uttrycker att de kan tillföra eller ta bort olika material, efter barnens intresse och genom ob-

servation av dem, för att det ska bli en lärandesituation. Under intervjuerna ger förskollärarna 

förslag på hur gårdens material kan användas i matematiska sammanhang och att det är viktigt 

att förskollärare uppmärksammar den matematik som sker. Några av förskollärarna beskriver 

att barn ofta leker sådant som de erfarit och använder gårdens material i sin fantasilek. Det 

framkommer även att intresset kring utomhusmaterialet kan variera.  
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DISKUSSION 
I det avslutande avsnittet diskuteras studiens resultat i relation till syftet som är att undersöka 

hur förskollärare förhåller sig till matematik i interaktion med barn i den utomhuslek som inte 

är vuxenstyrd. I diskussionen återkopplas resultatet till tidigare forskning, teoretisk utgångs-

punkt samt egna reflektioner. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion, vår ändrade 

förståelse, didaktiska konsekvenser och vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

De kategorier som redovisas i resultatdiskussionen bygger på innehållet i resultatet. Det fram-

kom liknande kategorier i både observation och intervjuer och de finns i diskussionen under 

samma rubrik, det vill säga närvaron, matematiska språket och årstiderna. De som inte kunde 

sammankopplas redovisas enskilt under egna rubriker i gårdens material och utforska med 

kroppen.  

Närvaron 

Resultatet visar att det finns ett starkt samband mellan matematiska lärandesituationer och 

förskollärares interaktion med barn i utomhusleken. Det visar också på att det finns faktorer 

som kan påverka interaktionen. Flera av förskollärarna uppfattar att deras närvaro i utomhus-

leken är av betydelse för att barn ska få möjlighet att utmanas i sitt matematiska lärande. För-

skollärarnas närvaro i utomhusleken förhåller sig till frågeställningarna i studien då begreppet 

närvaron framkommer i både observationer och intervjuer. Frågeställningarna är: hur synlig-

görs matematik i interaktion mellan förskollärare och barn i utomhuslek? Hur uppfattar för-

skollärare att de i interaktion med barn uppmärksammar matematik i utomhuslek? I denna 

kategori uppfattas och synliggörs matematiken i utomhusleken med hjälp av förskollärarnas 

närvaro. 

 

Flera av förskollärarna betonar vikten av att inta ett medforskande förhållningssätt för att 

kunna uppmärksamma matematiken utefter barnens intresse. Exempel på hur förskollärarna är 

närvarande i leken synliggörs i observationerna. Resultatet visar att förskollärarna är närva-

rande i leken genom att de ställer frågor som kan kopplas till matematik. I situationen med 

Erica uppfattar vi att hon intar ett medforskande förhållningssätt då hon bekräftar barnets fan-

tasi och ger samtidigt möjligheter till matematiska reflektioner kring storleken på fantasidju-

ret. Förskolläraren verkar, enligt vår tolkning, i observationen inte lägga stort fokus på att 

barnet fantiserar, utan försöker istället fånga upp ett matematiskt lärandetillfälle i leken. Ge-

nom att benämna begrepp och bekräfta, menar Vygotskij (1995, ss. 17-22) att barnet får mer 

erfarenheter, vilket leder till ökad fantasiförmåga. När det gäller förskollärares och barns in-

teraktion i leken, beskriver Vygotskij (1978, ss. 84-91) att barn behöver utmaning i sitt 

lärande för att en utveckling ska kunna ske. För att utmaning ska bli möjlig bör förskollärare, 

enligt Ohlsson (2015, ss. 10-11, 23-24); Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, 

ss. 92-93), vara närvarande i utomhusleken och uppmärksamma det som barnet finner intres-

sant. I interaktion med barnet utifrån deras intresse, sker en lärandesituation vilket kan leda 

till att läroplanens mål uppfylls. Även Doverborg (2016, ss. 1-2) nämner vikten av att vara 

närvarande som förskollärare, för att kunna fånga upp och tillsammans med barn reflektera 

över matematiken som sker. I observationen med Beatrice, uppfattar vi att närheten leder till 

att barnen samlar sig kring henne och möjliggör att interaktion kan uppstå. I leken menar vi 

att förskolläraren använder matematiska begrepp genom att göra jämförelser och räkna. Bar-

nen pekar på varandras näsor och vi uppfattar att förskolläraren uppmuntrar deras intresse, 

genom att ställa en fråga som kan leda till matematiskt lärande. I samband med föregående 

situation, redogörs det i Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 6, 10) att barns nyfikenhet och intresse ska 
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stimuleras i olika situationer. Barn ska också få möjlighet att utveckla sin förmåga kring ma-

tematiska begrepp och samband. En tendens vi uppfattar av resultatet är att förskollärares när-

varo i utomhusleken kan leda till en matematisk interaktion och därigenom bidra till ett läran-

de. Vi har också sett en tendens i observationerna att förskollärarna oftast utgår från barnets 

intresse och därefter möjliggör ett lärande. Enligt oss illustreras det tydligt i utdraget randigt 

mönster med Iris, där vi uppfattar det som att hon tar vara på barnets intresse och använder 

matematiska begrepp. Det verkar som att hon vill att barnet ska uppleva mängden fyra i olika 

sammanhang. 

 

När det gäller utomhusleken uttrycker de medverkande förskollärarna i intervjuerna att 

närvaron är betydelsefull, men att det finns svårigheter med att vara närvarande. Faktorer som 

exempelvis kan påverka närvaron menar förskollärarna är personalbrist och de stora ytorna 

som finns på gården. Flera av förskollärarna nämner även att det är viktigt att barnen får ut-

forska själva utan att leken avbryts. I resultatet synliggörs också ett lärandetillfälle som av-

bryts då en förskollärare uppmärksammar en konflikt i närheten och behöver lämna situatio-

nen. McClintic och Petty (2015); Delacour (2016) diskuterar lekens betydelse för lärande och 

förskollärares närvaro i barns lek, dock skiljer sig deras uppfattningar kring närvaron i leken. 

McClintic och Petty (2015) beskriver att förskollärarna som medverkar i studien menar på att 

de inte ständigt kan vara närvarande utomhus och att de låter barnen leka ostört och därige-

nom lära. Delacour (2016) visar däremot i sin forskning att barn bör få stöttning av förskollä-

rare i exempelvis matematik. Förskollärarens roll är betydande när det gäller att kommunicera 

matematik, men de bör ta ett litet steg tillbaka för att barnet ska ta ett eget initiativ i olika lä-

randesituationer. Utifrån McClintic och Petty samt Delacours forskningar anser även vi att 

leken har en stor betydelse för barns matematiska lärande. Precis som Delacour, menar vi på 

att vara närvarande i leken som förskollärare är avgörande för att uppmärksamma barn på 

matematiska begrepp i omgivningen och att utmana deras lärande. Däremot anser vi att det är 

betydelsefullt att tänka på att inte störa i en pågående lek, för då kan lärandet avbrytas och 

förbises. Istället bör förskollärare läsa av situationen och medvetet välja vilka tillfällen i leken 

som de ska ha en interaktion med barnen. De flesta förskollärare som medverkar i vår studie 

menar till skillnad från McClintic och Petty att förskollärare bör vara närvarande i leken för 

att ett lärande ska kunna ske. Många av förskollärarna i vår studie uppfattar att närvaron är 

viktig och att barn ska ha en förskollärare i närheten för att kunna utmanas. Även Ohlsson 

(2015, ss. 19-20) menar på att leken är betydelsefull utomhus för att barns lärande på så sätt 

ska möjliggöras. Det sker ett utbyte av lärande mellan förskollärare och barn, vilket leder till 

en medvetenhet om barns tankar och intresse. I vår studie visar förskollärarna en medvetenhet 

kring närvarons betydelse i matematiska sammanhang utomhus. Vår tolkning är att förskollä-

rarnas uppfattningar och agerande kan ha påverkats genom att de fick intervjufrågorna i för-

väg. Förskollärarna hade även insyn på studiens syfte. En bidragande faktor till resultatet kan 

vidare varit det onaturliga i att bli observerad. En tanke kring detta är att en längre tidsram för 

studien kan ge fler tillfällen att kunna observera. Det i sin tur kan leda till att personerna som 

observeras kan bli mer bekväma i att bli observerade och situationerna kan bli mer naturliga.  
 

Det som är det mest utmärkande i resultatet kring närvaron, är att interaktion är betydelsefullt 

för att kunna uppmärksamma matematiken i utomhusleken. Vi har fått en ökad förståelse att 

det kan finnas saker som påverkar möjligheter att kunna vara närvarande. Dock tycker vi, 

precis som förskollärarna, att det är viktigt att vara närvarande i leken men även att låta dem 

leka ostört. För oss är betydelsefullt att se till situationen, och hitta en balansgång att vara 

närvarande och att låta barn leka ostört. Det får inte enbart bli att barn leker ostört för då kan 

vårt pedagogiska uppdrag förbises i utomhusleken, vilket Skolinspektionens (2016, s. 19) 

rapport om det pedagogiska uppdraget redogör för. Genom den valda teorin redogör Vygots-
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kij (1978, ss. 84-91) för att om barn ska kunna utveckla sitt lärande behöver de utmanas av en 

person med högre mognadsnivå, vilket kräver en interaktion.  

Matematiska språket 

Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan matematik och att använda ett medve-

tet språk i utomhusleken för att lärande ska uppstå. Det matematiska språket utkristalliserar 

sig i resultatet i studien, då det matematiska språket framkommer i både observationer och 

intervjuer. Frågeställningarna är: hur synliggörs matematik i interaktion mellan förskollärare 

och barn i utomhuslek? Hur uppfattar förskollärare att de i interaktion med barn uppmärk-

sammar matematik i utomhuslek? I denna kategori uppfattas och synliggörs matematiken i 

utomhusleken med hjälp av språket. 

 

Under observationerna synliggörs det hur förskollärarna använder språket för att uppmärk-

samma matematiken. De använder bland annat språket för att benämna olika matematiska 

begrepp i leken utomhus. Förskollärare bör, enligt Emanuelsson och Doverborg (2006, ss. 

103-104), ha ett medvetet förhållningssätt där de låter barn upptäcka självständigt, men att 

förskollärare benämner handlingarna. Förskollärare bör synliggöra matematiken i det vardag-

liga, och det ska i sin tur utgöra en grund för fortsatt matematiskt lärande. Delacour (2016) 

menar däremot att barn behöver en lärarstyrd aktivitet för att öka chansen till lärande. I obser-

vationen där Emina är i interaktion med ett barn i sandlådan uppfattar vi att hon uppmärk-

sammar den matematik som finns i leken, genom att ställa frågor och benämna mängden 

socker. Här kan vi se att ett lärande kan ske i en vardaglig leksituation genom interaktion mel-

lan barnet och förskolläraren. Emina utmanar också, enligt oss, barnet i dess fantasi genom att 

de matematiska frågorna kopplas till barnets erfarenheter kring bakning. I interaktionen med 

barn är det, enligt Ohlsson (2015, ss. 30-31); Ämting (2006, s. 106); Granberg (2000, ss. 68-

69), viktigt att som förskollärare se till barns intresse och ge dem ett reellt inflytande för att ett 

lustfyllt lärande ska kunna möjliggöras. Genom att möta barns intresse på ett inspirerande 

sätt, bidrar det till att barn kan bli intresserade av matematik. Barn ska få chansen till att re-

flektera över olika situationer och att förskollärare ställer utmanande frågor för att ge andra 

infallsvinklar. Det är betydelsefullt att förskollärare lyssnar till barns intresse, men samtidigt 

betydande att barn får chans att lära av andra människor. I samma kontext menar Reikerås, 

Loge och Knivsberg (2012) att tillfällen då interaktion sker, påverkar  det matematiska språ-

ket. Förskollärare bör betona olika matematiska begrepp i interaktion med barn för att öka 

förståelsen kring matematik. Utifrån observationerna menar vi att det är viktigt att ställa öpp-

na frågor kring leken som barnet visar intresse för. Enligt oss är det av betydelse, som även 

Reikerås, Loge och Knivsberg betonar, att ta till vara på de tillfällen då språklig interaktion 

uppstår i leken för att få ett naturligt matematiskt lärande. Därför anser vi att förskollärare ska 

benämna matematiska begrepp i utomhusleken, för att utveckla barns matematiska språk.  

 

Det visas i observationerna att förskollärarna uppmärksammar matematik i utomhusleken och 

i intervjuerna betonar de språkets relevans och beskriver att språk och matematik hör ihop. 

Genom språkets användning uppfattar vi att förskollärarna menar att matematik konkretiseras 

och uppmärksammas genom benämning av olika matematiska begrepp i barns lek. Respon-

denterna tycks vilja använda ett mer medvetet matematiskt språk, för att i sin tur utmana barns 

matematiska lärande. Även genom Vygotskijs (1978, ss. 84-91) the zon of proximal deve-

lopment ZPD, betonas det att utmaning bör ske för att lärande ska möjliggöras. Utmaning kan 

ske genom att stötta och benämna olika begrepp i interaktion med barnet, för att de därigenom 

ska utvecklas och bli självständiga. I intervjuerna framkommer det att förskollärarna anser att 

svårare ord bör användas i interaktionen med barn, exempelvis kvadrat istället för fyrkant. I 

detta sammanhang förklarar Emanuelsson och Helenius (2016, ss. 24-25) att förskollärare bör 
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våga använda matematiska begrepp och en variation av dessa för att barn på så sätt ska kunna 

beskriva objekt i sin vardag. Författarna menar på att ellips inte behöver vara svårare än ordet 

mobiltelefon. Matematik är inte bara siffror, menar Molander (2011, ss. 8-9), utan det är ock-

så ett matematiskt språk som innefattar olika begrepp. Det är viktigt att medvetet använda 

korrekta begrepp för att barn ska få möjlighet att förstå vad orden i sammanhanget innebär. I 

situationen där Beatrice inleder ett samtal om barnets intresse kring löv uppfattar vi att hon 

uppmärksammar barnet på matematiska begrepp. Hon benämner ord som många, inga, räkne-

ramsan upp till tre och lägesord. Vi antar det som att Beatrice har väckt en nyfikenhet hos 

barnet som fortsätter undersöka lövet. Vår uppfattning är att om förskollärare är medvetna om 

språket och använder de korrekta orden redan från början kan det ge barn möjlighet att öka sin 

kunskap och förståelse inom matematik. Eftersom att barn ska tillägna sig en variation av 

matematiska begrepp, anser vi att de ska erbjudas en lärande verksamhet både inomhus och 

utomhus för att få en bredare variation av lärandet i matematik. Det finns olikheter som visas 

mellan McClintic och Pettys (2015) forskning och resultatet i vår studie. Det är bland annat 

att ett flertal förskollärare i vår studie menar att matematiskt lärande ska ske utomhus och att 

språket är en viktig byggsten för att det ska kunna ske. Däremot menar de medverkande för-

skollärarna i McClintic och Pettys forskning på en förskola i USA, att lärandet sker inomhus 

och har en oförståelse för att lärandet även kan ske utomhus. Våra tankar kring McClintic och 

Pettys forskning är att de kan ha en annan tradition kring utomhusvistelse än den vi har i Sve-

rige. I Sverige är vår uppfattning att vi gärna är ute oavsett väder. Den svenska läroplanen, 

Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 6-7) lyfter fram att om lärande ska främjas bör det uppmärksammas i 

varierande miljöer. En miljö är utomhusmiljön, som Granberg (2000, s. 28) påpekar har bety-

delse för varierande intryck och upplevelser. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014, ss. 92-98) menar i sin tur att variation är viktigt i den pedagogiska verksamheten för att 

ge barn chans till ökad förståelse, fler perspektiv och för att kunna skapa en helhet. 

 

Det mest utmärkande i resultatet kring matematiska språket, är att språket är en betydande 

faktor i barns lärande i utomhusleken. En tendens vi uppfattar är att förskollärarna berättar i 

intervjuerna hur de använder ett medvetet matematiskt språk. I en del observationer fram-

kommer det enligt oss inte lika tydligt. Vi har bland annat sett i observationerna att en del av 

förskollärarna i interaktion med barnen skulle kunna utveckla sina frågor och utmaningar. Ett 

exempel som redovisas för i resultatet är vanten. Denna observation är ett av de exempel som 

observerades där förskolläraren hade kunnat utveckla sitt matematiska språk och därigenom 

stimulera barns matematiska språk. Att de inte gör det kan bero på olika faktorer som påver-

kar förskollärarna vid observationstillfället, exempelvis en onaturlig situation att bli observe-

rad eller övervaka barngruppen. Det kan också vara att tillfället enligt förskollärarna inte pas-

sade för att utveckla ett matematiskt lärande mer än vad som synliggörs. Trots detta visar för-

skollärarna i intervjuerna en medvetenhet kring språkets betydelse för matematiskt lärande i 

utomhusleken. Vi uppfattar förskollärarna som medvetna om sitt pedagogiska uppdrag i för-

skolan inom matematik och utomhuspedagogik och varför det är viktigt. I intervjuerna ut-

trycks det att förskolan lägger grunden till fortsatt matematisk utveckling som kan vara bra att 

besitta inför framtiden. Barn möter ständigt, enligt Emanuelsson (2016, s. 115), matematiska 

situationer i förskolan. Barns syn på matematik kan bli positiv eller negativ redan i tidig ålder. 

Det är också viktigt att ge barn möjlighet att tro på sin egen förmåga, vilket påverkar inställ-

ningen till lärande av matematik i framtiden. Vi menar att det är betydelsefullt att vara medve-

ten om hur förskollärare kan använda verksamheten i förskolan för att utmana barns lärande, 

för att skapa en grund i matematik för framtiden. Vidare anser vi att barn i förskolan får en 

bra grund genom att utmanas i sitt matematiska lärande i alla miljöer. Därigenom bidrar för-

skolan till att barn senare i skolan kan känna igen matematiska erfarenheter de bland annat har 

upplevt genom att de utmanats av förskollärare.  
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Årstiderna 

Resultatet visar att det kan finnas ett samband mellan årstiderna och hur matematiken synlig-

görs och uppfattas i interaktionen mellan förskollärare och barn i utomhusleken. I både obser-

vationer och intervjuer framkommer det att årstiderna är en bidragande faktor till hur matema-

tiken uppmärksammas och därför förhåller sig studien till frågeställningarna som är: hur syn-

liggörs matematik i interaktion mellan förskollärare och barn i utomhuslek? Hur uppfattar 

förskollärare att de i interaktion med barn uppmärksammar matematik i utomhuslek? I denna 

kategori uppfattas och synliggörs matematiken i utomhusleken med hjälp av årstiderna.  

 

Under intervjuerna beskriver ett flertal förskollärare hur årstiderna kan erbjuda olika material 

att använda, för att uppmärksamma matematiken. Även i observationerna synliggörs det hur 

förskollärarna använder materialet som årstiderna erbjuder. Exempelvis när Erica benämner 

matematiska begrepp i samband med att barnen åker stjärtlapp, för då tydliggör hon ordnings-

följden enligt oss. Snön är materialet som årstiden erbjuder och leder till att barnen i sin lek 

kan uppmärksamma matematiken på olika sätt. Det kan också ses när Beatrice synliggör ett 

matematiskt lärande när hon skapar ett mönster i frosten på ett bord. I det sammanhanget är 

frosten det material som används i situationen. I samma kontext beskriver Ohlsson (2015, ss. 

111-112) att barn utomhus kan få en stor variation av material som följer med årstidsväxling-

ar. Det i sin tur kan ge barn olika upplevelser i leken. Exempel på material som kommer med 

vintern är snö, som kan bidra till att barn kan utveckla leken åt olika håll. I intervjuerna ut-

trycks bland annat att på vintern kan snö användas som ett formbart material, precis som sand 

kan göra. Årstiderna bidrar med förändring menar Szczepanski (2007, ss. 13-14); Olsson 

(2015, s. 15). Förändringarna kan ge ytterligare chans att skapa en helhetsupplevelse genom 

att upptäcka med hjälp av sinnena. Vi anser att årstiderna och dess material är en stor tillgång 

till förskolans verksamhet. Inställningen till årstidsväxlingarna avgör hur matematiken upp-

märksammas i utomhusleken. I enlighet med förskollärarna som nämner att snö ses som ett 

formbart material, anser även vi att material som kommer med årstider ger en stor variation i 

lärandet.  

 

I interaktionen med barn ska förskollärare utmana dem för fortsatt utveckling och erövrande 

av kunskap, vilket Vygotskij (1978, ss. 84-91) kallar för ZPD. För att återkoppla till vår studie 

kan det innebära att barn får uppleva de matematiska begrepp som benämns av förskollärare, 

och det kan därmed leda till en större förståelse kring matematik i deras omgivning. Genom 

att barn får erfara olika material som kommer med årstidsväxlingarna kan det leda till att de-

ras fantasi utvecklas, eftersom de får mer erfarenheter av de olika materialen. Barns fantasi 

utvecklas, enligt Vygotskij (1995, ss. 17-22), bättre ju fler erfarenheter de har. Om de har 

upplevt olika begrepp blir det lättare att föreställa sig saker i leken. I sin tur, menar vi att barn 

kan forma sand och snö till en kaka och därigenom använda sin fantasi i leken. De får olika 

erfarenheter av material, samtidigt som matematiska begrepp används som exempelvis stor-

leksjämförelser. Det kan i sin tur användas oavsett om det är sommar eller vinter, sand eller 

snö. Vi menar att när materialet från de olika årstiderna används, är det betydelsefullt att för-

skollärare använder matematiska ord. Det bör göras för att ge barn möjlighet till kunskap och 

att de får chans att utmanas i sitt matematiska tänkande. Genom att barn upplever variation 

menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, ss. 92-98) att de får en förutsätt-

ning för att kunna möta nya situationer med kunskap de tillägnat sig tidigare. Granberg (2000, 

s.28) beskriver också att miljön utomhus bidrar till olika intryck och upplevelser, vilket till-

sammans med sinnena kan skapa en helhetsupplevelse. Även förskolans styrdokument, Lpfö 

98 (rev. 2016, s. 7), redogör för att barn ska erbjudas en variation av aktiviteter både inomhus 

och utomhus.  
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I intervjuerna med förskollärarna skildras en uppfattning att det finns svårigheter i att bedriva 

verksamhet utomhus. På grund av de olika årstidsväxlingarna kan exempelvis kyla vara en 

svårighet under vintern. Det visas i observationen med Erica när barnet slänger av sig vantar-

na och Erica uppmärksammar händelsen och fokus läggs på kylan. I liknande observationer 

som Ericas uppfattar vi det som att förskollärarna inte alltid använder situationen till ett läran-

detillfälle. Där menar Ohlsson (2015, ss. 25-26) på att trots att årstidsväxlingarna har många 

möjligheter i variation av material, kommer också svårigheter såsom kyla. Barn får svårt att 

röra på sig i leken då de har för mycket kläder på sig. Författaren beskriver dock att förskollä-

rare kan se till det positiva med kyla, att det kan leda till samtal om vilka kläder som bör bäras 

vid olika årstider. Förskolan ska, enligt Doverborg (2016, ss. 1-3), erbjuda en miljö där barn 

får möjlighet till lärande i matematik genom samtal och diskussion för att utmana dem och 

problematisera olika situationer. I detta sammanhang menar vi på att det är av betydelse att 

uppmärksamma matematik i olika miljöer såsom de olika situationer som årstiderna medför. 

Våra tankar kring kyla är att barn kan ha svårt att röra på sig utomhus, vilket kan bidra till 

svårigheter att föra matematiska samtal med barn i deras lek. Det kan upplevas som svårt att 

bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på vintern, men förskollärare bör inta ett positivt 

förhållningssätt kring årstidsväxlingar och vad det kan tillföra i leken. I samma kontext som 

Ohlsson, menar vi på att förskollärare kan diskutera matematiska begrepp i leken trots kylan. 

Exempelvis genom att samtala om temperaturen utomhus eller som det synliggörs i observa-

tionerna, genom att benämna matematiska begrepp när förskolläraren tar på barnet vantar. Här 

finns det flera tillfällen där samtal mellan förskollärare och barn kan möjliggöras. Vygotskij 

(1978, ss. 84-91) menar att det är i interaktionen mellan förskollärare och barn som utveckling 

kan ske. 

 

Det mest utmärkande i resultatet kring årstiderna, är att årstiderna är en tillgång till det mate-

matiska lärandet. Det visas tydligt att förskollärarna uppfattar att årstider kan ha en positiv 

inverkan på de matematiska samtal som förs. En tendens är att årstiderna kan leda till många 

matematiska samtal. Förskollärarna uppfattar även svårigheter med att uppmärksamma mate-

matiken eftersom exempelvis kylan påverkar leken och i sin tur interaktionen. Vi uppfattar det 

som att fokus istället läggs på att barn och personal fryser, än på att fånga upp de matematiska 

lärandesituationer som kan synliggöras. Överlag visar dock förskollärarna en positiv inställ-

ning till årstidsväxlingar och dess möjligheter att uppmärksamma matematik i barns utomhus-

lek.  

Gårdens material 

Resultatet visar på att ett samband mellan gårdens material och hur förskollärarna uppfattar 

betydelsen av att använda material i matematiska interaktioner med barnen. Det mest utmär-

kande i resultatet kring gårdens material är att förskollärarna har ett medvetet förhållningssätt 

kring materialet på gården. Det har i sin tur en inverkan på hur matematiken uppmärksammas. 

Studien förhåller sig därför till frågeställningen: hur uppfattar förskollärare att de i interaktion 

med barn uppmärksammar matematik i utomhuslek? I denna kategori uppfattas matematiken i 

utomhusleken genom gårdens material.  

 

En tendens under intervjuerna är att flera av förskollärarna menar att material på gården är av 

betydelse för lärandet. De syftar då både till material av primär- eller sekundärfunktion som 

barn använder i sin lek. Änggård (2014, ss. 97-99, 102-103) beskriver olika slags lekmaterial 

som också har olika betydelser och meningar. Det kan bland annat vara material av primär-

funktion som har en given funktion, såsom en koja med ett bord. Materialet inbjuder till vissa 

bestämda ramar inom leken, medan en stubbe kan utgöra en mer föränderlig lek. Författaren 

menar att barn föredrar platser på gården som naturnära, då den miljön ger möjlighet till mate-
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rial med sekundärfunktion och är mer föränderlig. I samma kontext förklarar förskolläraren 

Erica i intervjun hur barn använder naturmaterial som stubbar och kottar i leken, vilket be-

kräftar det Änggård beskriver i sin text. Vanessa menar vidare i sin intervju att material kan 

tillföras eller tas bort för att förändra och utveckla leken och på så vis även använda materialet 

i matematiska samtal. Enligt Ohlsson (2015, ss. 30-31) är utomhusleken full av matematik 

och barn kan exempelvis mäta och jämföra olika naturmaterial, då matematik finns överallt. I 

detta sammanhang beskriver Olsson (2015, ss. 18-19) att miljön kan uppfattas som en tredje 

förskollärare i förskoleverksamheten. Det är enligt oss viktigt att miljön är tillåtande och att 

barn får använda det material som finns tillgängligt. En tillåtande miljö menar vi är att barn 

får möjlighet att tillföra eller ta bort material från olika miljöer. Genom att de tillåts vara krea-

tiva i leken kan det bidra till ett matematiskt lärande och ökad fantasiförmåga. 

 

När det kommer till McClintic och Pettys (2015) forskning redovisas det att förskollärarna har 

olika regler för hur materialet utomhus får användas. De menar att det ska finnas en struktur 

kring användandet, men författarna till studien menar att barn ska få använda material med en 

större frihet och kreativitet för att främja leken. När det gäller material menar Delacour (2016) 

på att förskollärare ska ge barn möjlighet att använda materialet efter sina önskemål och att 

förskollärare inte ska ge barnet instruktioner hur det ska användas. Författaren beskriver en 

situation där barnen på eget initiativ sorterar material utomhus och på så vis konkretiseras 

matematik genom användningen av materialet. Förskolläraren finns även med under aktivite-

ten och benämner matematiska ord och utmanar barnen. Vi uppfattar att materialet har en 

bidragande roll i barns matematiska lärande. Materialet kan vara både naturmaterial och ett 

bestämt material som spadar. Material för Vygotskij (1995, ss. 17-22) innebär erfarenheter. 

Genom att benämna olika föremål ett flertal gånger i olika sammanhang får barnet mer erfa-

renheter och fantasiförmågan utvecklas i leken. Därför anser vi att det är viktigt att förskollä-

rare har ett tillåtande förhållningssätt kring materialet på gården för att kreativiteten och fan-

tasin ska få utrymme i barns lek. Under intervjuerna framkommer en tendens att det medvetna 

förhållningssättet till gårdens material påverkar hur det uppmärksammas. Ett undantag i resul-

tatdelen är att en förskollärare tycks ha mer intresse för inomhusmaterialet än utomhusmateri-

alet, vilket vi anser kan påverka barns lärande. Vidare menar vi att om leken inte utvecklas 

framåt kan det vara fördelaktigt att tillföra material i leken. Det nämns även i intervjuerna, att 

förskollärarna ibland behöver tillföra eller ta bort material för att utveckla leken. Det anser vi 

ger möjlighet till ytterligare utmaning i lärandet och materialet kan leda till att barn får nya 

perspektiv, vilket ökar deras erfarenhet. Erfarenheter är något som Vygotskij förespråkar när 

han redogör för fantasi och material. Även Lpfö (2016, s. 6) beskriver att förskolan har ett 

uppdrag att stimulera barns fantasi i leken, där barn ska få chansen att bearbeta erfarenheter. 

Därigenom uppfattar vi att leken är betydelsefull för barns lärande och utveckling. 

Utforska med kroppen 

Resultatet visar i ett flertal observationer att barn i stor uträckning använder kroppen som ett 

redskap i lärandet av matematik. Det mest utmärkande är att barn med hjälp av kroppen ut-

forskar sin omgivning. Vi har även sett att förskollärare finns där och stöttar, uppmärksammar 

samt benämner matematiska begrepp. Studien förhåller sig till frågeställningen som är: hur 

synliggörs matematik i interaktion mellan förskollärare och barn i utomhuslek? I denna kate-

gori synliggörs matematiken i utomhusleken med hjälp av kroppen. 

 

I observationerna synliggörs hur barn utforskar med kroppen. Molander (2011, ss. 8-9) redo-

gör för att utevistelsen är en viktig del av förskolans verksamhet för att barnet ska kunna till-

ägna kunskap genom att utforska med hela sin kropp. I utdraget med Dagny där barnet använ-

der sin kropp för att hoppa från sandlådans kant, ställer hon enligt oss utmanande frågor kring 
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barnets handling. Hon benämner ofta matematiska begrepp såsom långt, kort, stort och litet. 

Förskolläraren ger inte barnet svaret utan låter barnet själv reflektera över vad begreppen in-

nebär. Vi ser möjligheter att utveckla barnets kunskaper utifrån de kunskaper barnet besitter 

för tillfället. Dagny kan få en bild av vilka kunskaper barnet har och hur hon kan utmana bar-

net vidare i sin utveckling. Vi ser ett samband mellan observationen och Vygotskijs ZPD. 

Utmaning menar Vygotskij (1978, s. 84-91) är en grund för vidare utveckling av kunskaper. 

Han menar att barnet befinner sig i en utvecklingszon, i ZPD, när barnet håller på att tillägna 

sig kunskap. När barnet når kunskapen befinner barnet sig i den aktuella mognadsnivån. Med 

stöd av en person med högre mognadsnivå, kan barnet nå kunskap och därmed befinna sig i 

den aktuella zonen. För Delacour (2016) verkar det vara viktigt att inte ge barnen de rätta sva-

ren utan att de själva får upptäcka på egen hand med hjälp av kroppen. I Delacours studie för-

klaras en situation där en förskollärare finns med och stöttar barnen, men att det är barnen 

som för aktiviteten framåt. Vi anser att det är viktigt att förskollärare inte glömmer att finnas 

där som stöd när barnet utforskar med kroppen. Det är betydelsefullt att närvara och benämna 

för att ett matematiskt lärande ska ske. Vi menar att förskollärare måste ge en tilltro till bar-

nets egen förmåga. Det synliggörs också i utdraget med Vera, där barnet går uppför en trappa. 

Förskolläraren finns med och benämner samt stöttar barnet i att vara självständig och klara av 

situationen. Här anser vi att Vera utmanar barnet när barnet upptäcker med kroppen, samtidigt 

som hon benämner matematiska begrepp. Barn utforskar sin omgivning med hela sin kropp, 

enligt Ohlsson (2015, s. 31); Sterner (2016, ss. 89-90) och de kan då utveckla sin rumsupp-

fattning och få en ökad förståelse för sin omvärld. Eftersom matematik kan uppfattas som ett 

praktiskt ämne, menar författarna att det är fördelaktigt att vistas utomhus då barn får chansen 

att lära med hela kroppen.  

 

En tendens som vi uppfattar i resultatet är att matematiskt lärande kan ske när barn får utfors-

ka med kropp och sinne i utomhusleken. En förutsättning är att förskolläraren är närvarande 

och benämner begrepp i situationen samt stöttar i utomhusleken. Däremot menar McClintic 

och Petty (2015) att förskollärarna i deras studie uttrycker att barn ska få leka ostört utomhus 

för att ett lärande ska ske. Trots det menar förskollärarna i deras studie, precis som Brügge 

och Szczepanski (2011, s. 25), att utomhuspedagogiken är lika viktig som inomhuspedagogi-

ken. I utomhusleken anser vi att barn får chans att använda hela kroppen, som i situation med 

Dagny när barnet uppmuntras till att hoppa från en hög och en låg avsats. Därmed menar vi 

att pedagogik utomhus och inomhus är lika viktiga för de ger möjlighet till olika slags 

lärande. 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet i studien, som är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till mate-

matik i interaktion med barn i den utomhuslek som inte är vuxenstyrd, har vi valt att använda 

två olika redskap. Syftet var av en kvalitativ karaktär och därför har observation med löpande 

protokoll och semistrukturerade intervjuer tillämpats som redskap. Vi har i vår studie fokuse-

rat på förskollärares synliggörande och uppfattningar och har därmed gjort en avgränsning. 

När det kommer till observationer har fokus varit att svara på frågeställningen: hur synliggörs 

matematik i interaktion mellan förskollärare och barn i utomhuslek? När observationer har 

genomförts har vi i största mån försökt vara två observatörer vid varje tillfälle. Tanken var att 

minska risken att förbise tillfällen som kunde varit av relevans för studiens syfte, vilket ökar 

giltigheten och trovärdigheten. Förskollärarna kan dock ha uppfattat det som onaturligt med 

två personer som observerar dem och det kan i sin tur ha påverkat resultatet. Eftersom tre per-

soner har utfört studien har vi kunnat diskutera observationerna, vilket har möjliggjort mer 

omfattande analyser av det insamlade materialet. En svårighet i att utföra observationer har 

varit att få medgivande från vårdnadshavare. En av orsakerna kan ha varit tidsramen och inte 
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tillräckligt med information kring studien. Om det funnits möjlighet att dela ut medgivande-

blanketter och personligen ge information kring studien skulle det kunnat ge fler medverkan-

de. Resultatet kan ha påverkats, eftersom bara situationer där förskolläraren var i interaktion 

med barn som har medgivande kunde observeras. Ytterligare en svårighet var att ge tillräck-

ligt mycket information för att ta hänsyn till de etiska kraven och samtidigt inte delge för 

mycket information. Det kan påverka hur förskollärarna agerar. Därför kan förskollärarna 

som deltar i observationerna påverkats i sitt handlande för att delge den information de upp-

fattar behövs för studien. Resultatet kan ha påverkats då förskollärarna kände till syftet. 

 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer svarar studien på frågeställningen: hur upp-

fattar förskollärare att de i interaktion med barn uppmärksammar matematik i utomhuslek? 

Eftersom vi är tre personer som genomfört studien, har även analysen av intervjumaterialet 

blivit mer bearbetad. I bearbetningen av intervjuerna använde vi fenomenografisk analys. 

Genom att använda den typ av analys kan det leda till ett mer tillförlitligt resultat i studien. 

Metoden leder till en mer fördjupad bearbetning och hjälper oss att sortera materialet för att få 

fram ett relevant resultat i enlighet med syftet. Trots att fenomenografisk analys tar lång tid 

var det lämpligt för oss att använda, eftersom vi är tre personer som analyserar materialet. Det 

är viktigt att vi diskuterar och får samma uppfattningar av resultatet och då krävs en djupare 

analys. Under intervjuerna har två åt gången varit intervjuare, vilket kan ha bidragit till fler 

följdfrågor och mer liknande genomförande av alla intervjuer. En svårighet var att finna till-

fälle att genomföra intervjuerna då många förskollärare har svårt att lämna verksamheten. 

Frågorna tilldelades förskollärarna i förväg, eftersom vi anser att svaren blir mer utförliga. 

Däremot kan respondenterna ha påverkats, genom att diskutera frågorna med andra och även 

agera i observationerna efter det.  

 

Materialet som är insamlat är tillförlitligt, eftersom det är förskollärare som intervjuats och 

observerats i enlighet med syftet. Det insamlade materialet var tillräckligt för denna studie, 

men om ännu mer material samlats in hade den blivit mer tillförlitlig. Om fler förskollärare 

deltagit i studien hade det bidragit till en ökad reliabilitet och en tydligare bild av området. I 

vår studie behövs fler observationstillfällen och intervjuer genomföras för att öka trovärdighe-

ten och ingen generalisering av resultatet kan ske.  

 

Om studien görs om kan vi strukturera intervjuerna på ett annat sätt, exempelvis ha gruppin-

tervjuer. Det kan möjligtvis bli mer diskussion mellan förskollärarna och även innebära en 

trygghet för respondenterna. För att öka reliabiliteten ännu mer i studien, behövs det fler för-

skollärare som medverkar. Därav skulle vi exempelvis kunna använda oss av en kvantitativ 

metod med enkätundersökning. Det är enklare att mäta ett stort urval av människor med en 

kvantitativ metod, även om det i sin tur också kräver ett stort arbete. 

Vår ändrade förståelse 

Vår förförståelse var att matematik inte uppmärksammas lika mycket utomhus som inomhus. 

Vi förstår nu efter vår undersökning att flera faktorer kan påverka förskollärarnas brist på när-

varo i barns utomhuslek. Dessa faktorer beskrivs i vår studie, men vi kan nu påstå att det 

bland annat beror på personalbrist, stora ytor samt ett övervakande förhållningssätt. Faktorer-

na är något som förskollärarna förklarar som en svårighet när det gäller att ha interaktion med 

barn i utomhusleken. Vår nuvarande uppfattning är att förskollärarna som medverkar visar en 

medvetenhet att de bör samtala med barnen och vara närvarande i leken, men att svårigheter-

na ibland tar över. Det framkommer i studien att förhållningsätt och intresse kan avgöra hur 

matematik i utomhusleken uppmärksammas. Vi har också blivit medvetna om hur förskollä-

rarna i studien gör när de uppmärksammar matematiken utomhus, vid de tillfällen de inte är 
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övervakare utan istället tar vara på möjligheterna till interaktion. Vi har nu en större förståelse 

över att svårigheterna kan bidra till ett övervakande förhållningssätt och därför uteblir mate-

matisk interaktion. 

Didaktiska konsekvenser 

Utemiljön ger stora möjligheter till lärande på olika sätt och ger barn varierade upplevelser 

och erfarenheter. Genom att uppleva matematik på olika sätt, det vill säga både inomhus och 

utomhus, får barn möjlighet att utforska matematiken i olika miljöer. Barn lär på olika sätt 

och det är viktigt att erbjuda varierande arbetssätt som stimulerar alla barn i förskolan. Ett av 

förskollärares uppdrag är enligt läroplanen för förskolan att erbjuda barn att upptäcka och 

erfara matematik samt uppleva varierande lärandemiljöer. Som blivande förskollärare är det 

därför betydelsefullt att inta ett öppet förhållningssätt kring att arbeta med matematik utom-

hus. En viktig faktor är att vara närvarande och använda ett medvetet språk med barn för att ta 

vara på de lärandetillfällen som uppstår. Ytterligare faktorer som påverkar hur matematiken 

kan användas i interaktion med barn i utomhusleken är årstiderna och gårdens material. Ett 

exempel är att förskollärare bör vara i närheten av barnet för att kunna benämna matematiska 

begrepp i olika situationer. De kan då använda snö, vatten och årstidsrelaterade material i 

barns lek. Även material på gården kan vara en fördel att använda när förskollärare ska 

benämna matematiska begrepp. Barn kan exempelvis baka kakor med hjälp av snö och 

hinkar. Då kan matematiken uppmärksammas av förskollärare, genom att benämna storleken 

på kakorna. I samband med gårdens material kan barn utforska med kroppen och även där är 

det en förutsättning att förskollärare är närvarande för att uppmärksamma matematiken i si-

tuationen. Exempelvis i utdraget när barn hoppar från olika höjder, som sandlådans kant, och 

söker kontakt med förskollärare. I den situationen är det viktigt att förskollärare tar tillvara på 

tillfället och bekräftar, benämner och utmanar barnet i dess matematiska förmåga. Våra tankar 

kring vad vi har kommit fram till i studien är att interaktion med barn i deras lek utomhus är 

betydelsefull för det matematiska lärandet. Det är dock viktigt att ur ett barns perspektiv låta 

barnen leka ostört utan att ständigt ha planerade lärandesituationer. Vi anser att en balansgång 

kring att vara närvarande och att låta barn leka ostört är betydelsefullt för att barnen inte ska 

känna att de ständigt måste lära sig. Genom studien har tidigare forskning och studiens resul-

tat bidragit till en större förståelse och kunskap kring betydelsen av att uppmärksamma mate-

matik i leken utomhus. Det tar vi med oss i vår kommande yrkesroll som förskollärare.  

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utifrån det område som undersökts i studien, vidare rikta in sig 

på andra specifika områden. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka om förskollärare 

i interaktion med barn uppmärksammar matematik i utomhusleken på olika sätt beroende på 

barns ålder. Undersökningen kan tas vidare genom att jämföra om förhållningssättet i att 

uppmärksamma matematiken, beroende på om barnen är mellan ett och tre eller tre och fem, 

skiljer sig. Ytterligare ett exempel kan vara att jämföra Ur och skur verksamhet med en mer 

traditionell verksamhet. Syftet kan vara att undersöka om förskollärare arbetar på olika sätt 

med att uppmärksamma matematik i utomhusleken beroende på verksamheten. Ett sista för-

slag på vidare forskning är att använda sig av ett eller två specifika matematiska mål som 

finns i förskolans läroplan och hur de uppmärksammas i interaktion med barn i utomhusleken. 
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BILAGA 1 

 

 

 

 

Informationsbrev till förskollärare 
 

Hej! 

 

Vi är tre förskollärarstudenter från Högskolan i Borås. Vi studerar sista terminen på vår ut-

bildning och ska nu skriva examensarbete. Vårt valda ämne är utomhuspedagogik med fokus 

på matematik. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur vissa områden i läroplanen uppmärksammas i interak-

tionen mellan förskollärare och barn. Observation kommer ske i samband med utevistelse. Vi 

har fördjupat oss i aktuell forskning och litteratur kring utomhuspedagogik med fokus på ma-

tematik, men skulle uppskatta er hjälp att få mer information kring ämnet. Genom observation 

och intervju med er verksamma förskollärare hoppas vi kunna få ta del av er värdefulla kom-

petens och erfarenhet.  

 

I slutet av vecka xx lämnar vi ut missivbrev och medgivandeblanketter. Sedan kommer vi i 

samråd med er genomföra observation och intervju under vecka xx-xx. Intervjun kommer 

bestå av ett antal frågor och kommer ta ca 30 min. Intervjun dokumenteras med hjälp av ljud-

inspelning om det är okej för er. Datainsamlingen till observationen sker med hjälp av löpan-

de protokoll. Vi hoppas att du har möjlighet att delta.  

 

Vid observationen och intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta när ni önskar. Det 

vi kommer fram till i undersökningen kommer endast användas i examensarbetet. Arbetet kan 

även komma att publiceras. Förskolan och alla medverkande kommer att vara anonyma.  

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss för mer information.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Arijana Krasnici xxxxxxx@student.hb.se 072-xxx xx xx 

Manda Kjellgren xxxxxxx@student.hb.se 073-xxx xx xx 

Sanna Johannesson xxxxxxx@student.hb.se 076-xxx xx xx 

 

Studerande vid Högskolan i Borås. 
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BILAGA 2 

 

 

 
 

 

 

Informationsbrev     Datum 20XX-XX-XX 
 
 
Till vårdnadshavare med barn på …………… förskola 
Vi heter Arijana, Manda och Sanna och vi studerar vår sista termin till förskollärare vid Högsko-

lan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall un-

dersökas. Vi har valt att fokusera på utomhuspedagogik med fokus på matematik. Vi kommer att 

observera under en utevistelse och då främst på förskollärarens samspel med barnen. 
 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forsknings-

etiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas 

med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter som framkommit i 

undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. Dessutom kommer alla uppgifter 

kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. Fiktiva namn på barn, pedagoger och 

förskola används så att allas identiteter skyddas. Undersökningen är frivillig och det går när som 

helst att avbryta deltagandet. Ingen fotografering eller videoupptagning förekommer. 

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför fylla 

i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till personalen på avdelningen.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på våra mailadresser. 

 

Arijana Krasnici xxxxxxx@student.hb.se 

Manda Kjellgren xxxxxxx@student.hb.se 

Sanna Johannesson xxxxxxx@student.hb.se 
 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Arijana, Manda och Sanna 
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Samtyckesblankett för vårdnadshavare  
 
Tag med och lämna till personal på avdelningen  

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som stu-

dien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som 

helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

 

 

________________________________________  

Barnets namn  

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  

 

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  

 

 

Datum:_________________________ 
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BILAGA 3 

 

Intervjufrågor 
 

Inledning 

• Informera om syftet med intervjun. 

• Berätta att deltagandet är frivilligt och att förskolläraren när som helst kan avbryta. 

• Informera att vi använder oss av ljudinspelning. 

• Allt behandlas konfidentiellt. 

• Övriga frågor av respondenten? 

 

Intervju 

1. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

2. Vad är matematik i förskolan för dig? 

3. Hur uppmärksammar du matematik utifrån läroplanen i interaktion med barnen utom-

hus?  

4. Tycker du att språket har betydelse i det matematiska lärandet? På vilket sätt tycker du 

att språket har betydelse i det matematiska lärandet? 

5. Hur utmanar du barnen i deras matematiska förmågor på förskolans gård när ni inte 

har vuxenstyrda aktiviteter? 

6. Vilka områden inom matematiken skulle du säga att barnen kommer i kontakt med i 

den lek som inte är vuxenstyrd utomhus?  

7. Anser du att materialet och gårdens tillgångar påverkar de matematiska samtal som 

sker mellan dig och barnen? På vilket sätt tycker du att materialet och gårdens till-

gångar påverkar de matematiska samtal som sker mellan dig och barnen? 

8. Hur kan årstiderna påverka ditt förhållningssätt att uppmärksamma matematik utom-

hus? 

9. Vilka svårigheter ser du med att uppmärksamma matematik utomhus? 

10. Vilka möjligheter ser du med att uppmärksamma matematik utomhus? 

 

Avslutning 

• Det var alla frågor vi hade, och vi har fått svar på det vi var intresserade av. Vill du lägga 

till något innan intervjun avslutas? 

• Tack för din medverkan! 
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