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BAKGRUND: Matematik utomhus är viktigt för att det ger andra sinnesintryck och en 

stor del av vår inlärning är beroende av sinnesupplevelser. Barnen lär sig genom att utforska 

omvärlden med hela kroppen, lyssna, lukta, smaka och känna. Utemiljön erbjuder många 

möjligheter att upptäcka och använda matematiska begrepp. Det blir konkreta upplevelser.

SYFTE: Syftet med undersökning är att ta reda på hur pedagogerna beskriver utemiljön 

som ett pedagogiskt verktyg i det matematiska lärandet hos barnen i naturinriktad förskolan 

METOD: Vi har som metod valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 

består av sex pedagoger i två naturinriktade förskolor. 

RESULTAT: I vårt resultat har vi kommit fram till att pedagogerna arbetar medvetet med 

utomhusmatematik. Pedagogerna tar upp vikten av utomhuspedagogiken och hur den bidrar 

till fantastiska upplevelser. Utomhuspedagogiken är en viktig källa med mycket rik miljö där 

barn lär sig genom att uppleva med hela kroppen och med alla sina sinnen. 
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Inledning

Matematik har idag en framträdande roll i svensk förskola. Alla som arbetar på förskolan 

skall  stimulera  och  utmana  barns  nyfikenhet  och  intresse  för  matematik.  Det  är 

betydelsefullt att skapa en tidig medvetenhet om barns lärande i matematik och en god 

grund för livslångt matematiklärande. Den 1 juli 2011 träder den förtydligande läroplanen 

i kraft, den inkluderar förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer. Det 

läggs en större vikt vid målen för matematik som förskolan ska sträva efter. Syftet är att 

höja ambitionerna och förstärka det pedagogiska uppdraget.

Förskolans  nuvarande  läroplan,  Lpfö  98,  betonar  att  pedagogerna  ska  utmana  barns 

nyfikenhet  och  intresse  för  matematik.  Lärarens  uppfattning  av  och  kunskaper  i 

matematik har avgörande inverkan på hur barns frågor och tankevärld kring matematik 

tas  tillvara  och  utvecklas  (Utbildningsdepartementet,  1998).  Det  är  viktigt  att  vi 

pedagoger  uppmärksammar  barn  på  matematiska  begrepp  och  idéer  och  vidgar 

möjligheterna för lärande i matematik. I lek och vardagsrutiner såväl som i temaarbeten 

sker språkutveckling och utveckling av barnens matematiska tänkande. Läroplanen för 

förskolan ska ligga till grund för förskolans pedagogiska verksamhet. På sidan 13 står det 

att  ”förskolan skall  sträva efter  att  varje barn utvecklar  sin förmåga att  upptäcka och 

använda matematik i meningsfulla sammanhang”. Barnen ska få möjligheter att utveckla 

och stimulera sitt livslånga lärande genom att de erbjuds meningsfulla och utvecklande 

aktiviteter på förskolan.

Barns första möte med matematik i förskolan är betydelsefull, då det kan påverka deras 

framtida förhållningssätt och möjlighet att lära matematik. Med denna undersökning vill 

vi få mera kunskap och idéer hur pedagogerna beskriver utemiljön som ett pedagogiskt 

verktyg i det matematiska lärande hos barnen i naturinriktad förskolan. Vår erfarenhet 

och upplevelse är att leka och lära matematik i närmiljö är viktig för att det ger andra 

sinnesintryck och en stor del av vår inlärning är beroende av sinnesupplevelser. 
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Syfte

Syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagogerna beskriver utemiljön som ett 

pedagogiskt  verktyg  i  det  matematiska  lärandet  hos  barnen  i  naturinriktad  förskolan. 

Utifrån syftet har följande frågor formulerats:

• Hur använder sig pedagogerna av utemiljön som ett pedagogiskt verktyg i det 

matematiska lärande?

• Hur ser pedagogerna på sin egen roll när det gäller att lära barn matematik ute i 

naturen?

• Synliggörs matematiska begrepp ute i naturen för barnen i förskolan?

• Hur ser pedagogerna, lekens betydelse för det matematiska lärande?
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Bakgrund

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera den forskning som ligger till grund för 

vår undersökning. Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger beskriver utemiljön 

som  ett  pedagogiskt  verktyg  i  det  matematiska  lärande  hos  barnen  i  naturinriktad 

förskolan.  Vi inleder med definition av utomhuspedagogik och vad som står skrivet i 

läroplanen  för  förskolan  och  i  det  förtydligande  av  styrdokumentet.  Detta  följs  av 

matematik lärande och barns förståelse för natur. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om 

lekens betydelse för matematik och ett avsnitt om utematematik.

Definitionen av utomhuspedagogik

Nationalencyklopedin  (2000)  definierar  utomhuspedagogik  som  en  pedagogik  som 

bygger på samspel mellan verkliga upplevelser och textbaserat lärande, där platsen för 

lärandet är av stor betydelse. 

Szczepanski (2007) menar att  utomhuspedagogik är ett  förhållningssätt  som syftar  till 

lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer. Vidare menar han att utomhuspedagogiken kan medge ett samspel 

mellan känsla, handling och tanke.  

Utomhuspedagogik är en plats för lärande, ett sätt att lära, en mening med lärandet och 

lärandesituationer  sker och uppstår utomhus.  Enligt  Dahlgren och Szczepanski (1997) 

beskrivning av utomhuspedagogik är det en arbetsmetod som skapar många möjligheter 

att  förena  begreppskunskap,  teoretisk  kunskap  och  erfarenhets  eller 

förtrogenhetskunskap. Utemiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla som bär på ett rikt 

material och ger upplevelser för alla sinnen där barnen både ser, hör, känner, smakar och 

luktar. Szczepanski (2007) beskriver att det är viktigt att pedagoger har kompetens och 

goda kunskaper för att arbeta med utomhuspedagogik. Utemiljön ska vara inspirerande 

och utmanande. Vilket innebär att pedagoger bör skapa förutsättningar, situationer och 

många tillfällen för att ge barnen möjligheter att uppleva, upptäcka, experimentera och 
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undersöka. Det blir en sinnlig och konkret erfarenhet. Barnen måste skaffa sig kunskap 

genom sina egna erfarenheter och iakttagelse vilket barnen får genom utomhuspedagogik. 

Både teori och praktik behövs för att tillägna sig kunskap. Nyhus Braute och Bang (1997) 

hävdar  att  det  är  viktigt  för  barn  att  få  olika  sinnesintryck  och  att  en  stimulerande 

utomhusmiljö väcker de sinnen hos barn som gör det möjligt för dem att utvecklas vidare 

då ”barnets utveckling är en helhet”.

Läroplanen för förskolan, Lpfö98

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) föreskriver att alla barn ska utmanas och utvecklas i 

sitt matematiska tänkande och lärande utifrån deras omvärld och erfarenheter. Matematik 

finns överallt i vår vardag på förskolan, när barnen dukar, ritar/målar, delar frukt, bygger 

med klossar, i språket och i arbetet med teman.

Förskolan lägger grunden för livslångt  lärande i  verksamheten.  Enligt  läroplanen från 

1998  skall  barnen  tillägna  sig  begrepp,  uppleva  samband  och  förstå  sin  omvärld  i 

mångsidiga  former.  Enligt  läroplanen  för  förskolan  ska  alla  barn  få  möjlighet  till 

matematiskt lärande och det är pedagogernas skyldighet att genom strävans mål, planera 

och genomföra arbetet så att detta sker. Enligt strävansmålen i (Lpfö 98) är det meningen 

att  varje  barn  ska  ”utveckla  sin  förmåga  att  upptäcka  och  använda  matematik  i 

meningsfulla  sammanhang och utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i 

begreppen tal,  mätning och form samt sin förmåga att  orientera  sig i tid och rum”.  I 

förskolan  ska  pedagogerna  skapa  möjligheter  för  att  barnen  utvecklar  intresse  för 

matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer
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Förtydligande av Styrdokument

Den 1 juli 2011 träder den förtydligande läroplanen i kraft. Den inkluderar 

förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer. Det läggs en större 

vikt vid målen för matematik som förskolan ska sträva efter. Målen är följande att 

varje barn:

• Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar.

• Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp.

• Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. (s.12)

Vidare står det att arbetslaget roll är att utmana barns nyfikenhet och begynnandet 

förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik. 

(Läroplanen 98 Reviderad 2010).

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

matematik. I den förtydligande mål för matematiken för förskolan medför ökade krav på 

ett aktivt arbete med matematik som att använda matematik för att undersöka, reflektera 

och pröva olika lösningar av problem och upptäcka matematik genom att urskilja, 

undersöka begrepp och samband. Man har också lagt till den kommunikativa aspekten i 

matematik. Att förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar förmåga att föra och 

följa resonemang.
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Matematik lärande

När matematiken blir  meningsfull  och verklighetsnära får barnen lättare  tilltro  till  sin 

förmåga så att de både vill och kan lära sig beskriver Ahlberg (2000). Författaren menar 

vidare  att  det  finns  många  tillfällen  i  barnens  vardag  som kan  användas  för  att  öka 

barnens matematiska förståelse, bland annat att barnen får uppfatta och uttrycka antal, 

ordna,  sortera  och  jämföra  på  ett  lekfullt  sätt.  De  utvecklar  även  sin  matematiska 

förståelse då de skapar olika mönster och enklare geometriska former.

I  förskolans  vardag  förekommer  det  mängder  av  matematiska  utmaningar  i  olika 

sammanhang  som  medvetna  pedagoger  kan  erbjuda  barnen.  Förskolebarns  lärande  i 

matematik sker i ett samspel mellan pedagog och barn, inte genom pedagogens styrda 

aktiviteter. Enligt författarna belyser vikten av att pedagogerna utmanar barnen i deras 

vardagliga  lekar,  där  de  kan  få  kunskap  om  form,  höjd,  mönster,  sortering  och 

klassificering. Barnen behöver kunniga och engagerade pedagoger som hjälper dem att 

upptäcka matematiken och få en tilltro till sitt kunnande. Vidare beskriver författarna att 

samspelet  med  andra  barn,  vuxna  och  redskap  ger  barnen  möjligheter  att  erövra 

matematiken i omvärlden. ( Doverborg & Pramling Samuelsson 2007).

Ahlberg  (2000)  framhåller  att  det  finns  två  skilda  sätt  att  synliggöra  matematik  i 

förskolan. Det finns pedagoger som lyfter matematiken i vardagen medan andra planerar 

in  speciella  tidpunkter  för  lärande.  Björklund  (2007)  betonar  vikten  av  att  barn  ges 

tillfällen  att  möta  matematiken  i  många  olika  situationer  och ur  olika  perspektiv.  En 

pedagog som är medveten om det här och kan förmedla det till  barnet ger dem större 

möjligheter  att  utveckla  en  djupare  och  mer  mångsidig  förståelse.  Doverborg  och 

Pramling Samuelsson (2007) menar att det är viktigt att pedagoger redan börjar med att 

reflektera kring matematiken med de små barnen på förskola. Det är viktigt att hjälpa 

barnen att utveckla sin förståelse för matematik och få en positiv bild av sig självt som en 

problemlösare.  Hur  pedagogerna  i  förskolan  ser  på  matematik  har  enligt  författarna 

betydelse för vad och hur de arbetar med matematik. Pedagogens uppfattning av sin egen 

kompetens  inom matematik  speglas  i  deras  förhållningssätt  och arbete  med  barn  och 
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matematik.  Samspelet  och  kommunikationen  med  en  intresserad  och  uppmärksam 

pedagog  stärker  barnets  lärande  och  utvecklande  av  grundläggande  förståelse  av 

matematiska fenomenen.

Pedagogerna har enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) en viktig roll när det 

gäller att lyfta fram matematiken i barnens vardag, men det räcker inte bara med det, utan 

det  ska  också  synliggöra  och  problematisera  matematiken  i  vardagen  och  uppmuntra 

barnen till reflektion. Björklund Boistrup (2006) menar att barns lärande sker i stunder 

där miljöer och materialet tillsammans med människor skapar ett givande sammanhang. 

Det är betydelsefullt att pedagogerna fångar upp de tillfällen när barn visar intresse för 

matematik och spinner vidare på den tråden.

Barns förståelse för natur

I  en  studie visar  Hedberg  (2004)  hur  Naturskolan  i  Sverige  får  syn  på  ”individens 

utveckling från barn till miljömedveten samhällsmedborgare” .

Påverka

Förstå påverkan

Förstå sammanhang

Se och upptäcka

Vara i och njuta av

                                                                                                      (Hedberg 2004, s 68)
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För att barn ska kunna utveckla en förståelse för naturen måste de först lära sig att vara 

ute i naturen och kunna njuta av den. Detta är ett villkor för att de ska kunna göra egna 

upptäcker och det är först när deras ”upptäckarglädje” har vaknat upp som de kan börja ta 

emot  olika intryck  och bli  medvetna  om olika  sinnesupplevelser.  Barn blir  medvetna 

genom egna iakttagelser och upptäckter i naturen börjar de förstå sammanhang och kan 

börja  dra  egna  slutsatser.  Detta  leder  till  att  de  ser  ett  samband  mellan  människans 

påverkan och icke påverkan och hur vi på olika sätt influerar både positivt och negativt 

på naturen. Med utgångspunkt i det kan de sedan själva ta ställning till hur de kan vara 

med och påverka på det sätt som känns rätt ur de värderingar de fått med sig genom 

stegen i pyramiden (Hedberg 2004). 

Naturen är en excellent livsmiljö för barn att få en inblick i utelivet, intresse och känsla 

för allt som finns att tillgå där. Som pedagog ska man vara flexibel och se vad naturen 

kan erbjuda ute. Det är en miljö som tar tillvara barnens alla sinnen där de kan se, lukta, 

höra, känna och smaka (Naturskoleföreningen 2006).

Strandberg skildrar detta i boken Vygotskij i praktiken som: 

            
                    Utemiljöer är en guldgruva för lärande och utveckling och har också den egenheten att de för

                    det mesta är alldeles gratis. Utifrån ett hälsoperspektiv är de dessutom helt oslagbara.

                    I uterummen vistas därför elever varje dag. (Strandberg 2006).

Brügge och Szcepanski (1999) ser naturen som en möjlighet att upptäcka och uppleva 

olika  känslor  som  trygghet,  nyfikenhet,  inspiration  och  upptäckarlust. 

Utomhuspedagogiken innebär inte att kunskapen bara kommer genom text eller ord utan 

genom alla  sinnen  och  hela  kroppen  till  exempel  att  hämta  en  pinne  lika  lång  som 

barnens hand. Utevistelsen kan skapa ett  sammanhang och upplevelser för varje barn. 

Brügge och Szcepanski (1999) beskriver att det finns flera möjligheter med att vara ute. 

Eftersom naturen är variationsrik får barnen lära sig utmaningar,  fysiskt motstånd och 

sammanbete med andra barn, detta medför att de utvecklar social kompetens. Szcepanski 

(2007) säger att barnet får med sig olika erfarenheter och känslor som de kan använda i 
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lärande  och  i  mötet  med  naturen  eftersom barnen kommer  i  kontakt  med  flera  olika 

dimensioner såsom känslomässiga, biologiska, estetiska samt kulturella. Även Dahlgren 

och Szcepanski (1997) betonar för att kunna förstå naturen måste det finnas vana och 

reflektion  vilket  enbart  kan  fås  genom erfarenheter  direkt  från  naturen.  Den verkliga 

upplevelsen ökar förståelse för det som ska läras och kunskapen blir på så sätt djupare. 

En utgångspunkt för allt  tänkande kring att förlägga planerade pedagogiska aktiviteter 

utomhus är det faktum att det är lättare att skapa dessa i miljöer där barn får undersöka 

och samarbeta i grupp, där barnen får byta åsikter och erfarenheter. Genom att utföra 

praktiska saker och lösa uppgifterna tillsammans kan barn lära sig samspel och träna sin 

kommunikationsförmåga.  Förutom  detta  får  barnen  kontinuerlig  träning  i  sin 

observationsförmåga,  kreativ  fantasi  och logiskt  tänkande genom att  vistas  i  verkliga 

miljöer. Säljö (2000) diskuterar vikten av inlärning genom erfarenheter. Han menar att 

människan är en kommunikativ varelse som är sinnad till att samspela med andra och att 

man  byter  och  lånar  information  av  andra  och  på  så  sätt  tar  del  av  andra  personers 

erfarenheter. Detta kan kopplas till matematikinlärning och vikten av att arbeta i grupp 

för att få ta del av varandras erfarenheter och kunskaper.

Lekens betydelse för matematik

Leken har alltid varit viktig i förskolan, den är central i förskolebarns liv. Lek och lärande 

är tätt sammantvinnade och därför ses leken som en nödvändig aktivitet för inlärning och 

utveckling.  Dahlgren och Szczepanski  (1997) beskriver  att  när  barnen leker  söker  de 

sammanhang  och  mening  i  allt  som händer  omkring  dem.  I  uteleken  har  barnen  en 

konkret möjlighet att få känna med all sina sinnen och prova olika lösningar exempelvis 

ger naturen oss obegränsade möjligheter att lära in ute.  Leken hjälper barnen att förstå 

och träna begrepp i matematiken och leken kan vidareutvecklas med fokus på matematik. 

Ahlberg (2000) menar att det finns många tillfällen i barnens vardag som kan användas 

för  att  öka  barnens  matematiska  förståelse,  bland  annat  att  barnen  får  uppfatta  och 

utrycka antal, att ordna, sortera, jämföra och gruppera på ett varierande och lekfullt sätt. 
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Även Doverborg (2007) beskriver att pedagogerna ska utmana barnen i deras vardagliga 

lekar  exempelvis  lek  med  klossar  där  de  kan  få  kunskap  om  form,  mönster,  höjd, 

sortering och klassificering. Pramling Samuelsson och Doverborg (2007) anser att leken 

spelar en viktig roll i de yngre barnens lärande. De betonar betydelsen av att uppleva 

matematiken med hela kroppen och alla sinnen.

Utematematik

Naturen har sitt eget material och sin egen pedagogik. Genom utomhusmatematik kan 

pedagogerna låta barnen uppleva och upptäcka det spännande i matematiken. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2007) skriver att utemiljön erbjuder en mängd material som 

kan användas inom ämnet matematik. Barnen kan använda sig av stenar som pengar när 

de leker affär, jämföra dem, sortera och känna olika vikter. Kottar och pinnar att sortera, 

jämföra tyngd, längd eller storlek på.  Träd kan användas på flera sätt, exempelvis se att 

de är olika höga, har olika former och grenar. Med hjälp av trädens löv kan pedagogen 

samtala med barnen om form, färg och storlek. Vatten, sand och snö är andra exempel på 

material som finns ute och som kan användas på olika sätt. Ute kan barnen följa de fyra 

elementen  och  årstiderna,  vinter,  vår,  sommar  och  vinter.  Genom  att  arbeta  med 

närmiljön blir matematiken en del av vardagen vilket är viktigt (Doverborg och Pramling 

Samuelsson, 2007). 

I boken  Att lära in matematik ute (Molander 2007) skriver författarna att matematiken 

också handlar om självförtroende, kunna lösa problem och förstå grundläggande begrepp. 

Detta får barnen möjlighet att träna på väldigt bra i utemiljön, då barnen kan använda 

hela sin kropp och sina sinnen Szcepanskis (2009) studie visar platsens betydelse för ett 

lärande utomhus där den fysiska miljön i naturen och upplevelserna bidrar till ett lärande 

som  utgår  ifrån  ett  praktiskt  arbete.  Utomhuspedagogiken  är  enligt  Szcepanski  ett 

handlingsinriktat lärande där kunskapsutveckling sker genom en aktivitet, där platsen för 

lärandet  utomhusmiljön  blir  ett  objekt  och  kan  ses  som ”ett  sätt  att  lära”.  Ett  annat 

arbetssätt i naturen kan enligt Persson (2006) vara att studera närmiljön med alla dess 
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byggnader, trappor, fönster, parker, torg, träd, gångvägar, staket, övergångsställen, berg 

och bryggor. Det innebär också att söka möjligheten att mäta, klassificera och sortera, 

jämföra,  se  olika  mönster  och  upptäcka  tal.  Utomhusleken  utvecklar  barns 

rumsuppfattning och ger utmaningar som inte går att få inomhus i lika stor utsträckning. 
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Teoretisk utgångspunkt

Studien  handlar  om  att  undersöka  hur  pedagogerna  beskriver  utemiljön  som  ett 

pedagogiskt  verktyg  i  det  matematiska  lärandet  hos  barnen  i  naturinriktad  förskolan 

Säljös och Vygotsijs teorier om sociokulturellt perspektiv är relevanta för studien. En av 

det  viktigaste  begrepp  i  Säljös  teorier  är  redskap.  Redskap  kan  vara  antingen 

intellektuella eller materiella. Det viktigaste av alla redskap är språket, som människor 

kan  kommunicera  och  organisera  sig.  Genom  språket  kan  individer samspela  och 

integrera med varandra. Samtal är en viktig del av samspelet mellan människor. Säljö 

(2000) menar  att  i  samspel  mellan människor sker det ett  ömsesidigt  lärande,  och att 

kommunikationen  mellan  människor  kan  vara  det  viktigaste.  Vidare anser  han  att 

kommunikationen  spelar  en  mycket  stor  roll  för  lärande  och  utveckling  i  det 

sociokulturella perspektivet, samt att barnen måste delta i kommunikativa processer för 

att denna utveckling ska ske. Samspelet mellan pedagoger och barn och mellan barn kan 

vara av sådant  slag att  de lär  av varandra genom att  tillsammans  utforska utemiljön, 

argumentera,  förklara  och  dra  slutsatser.  I  det  sociokulturella  perspektivet  är 

förutsättningen  att  barn  lär  och  utvecklas  inom  ramen  för  kulturella  och  sociala 

sammanhang och i dessa sammanhang tillägnar sig barn ny kunskap tillsammans med 

andra.

Vygotskij  (1934:1999)  var  en  rysk  psykolog  och  pedagog  vars  tankar  och  idéer  var 

utgångspunkt för det sociokulturellt perspektiv och har haft en avgörande betydelse för 

forsning kring människors sociala och kulturella miljö. Enligt Vygotskij (1930:1995) har 

språket  en  viktig  roll  i  samhället  för  att  människor  ska  kunna utvecklas  emotionellt, 

socialt, erfarenhetsmässigt och traditionsenligt, Grunden i det sociokulturella perspektivet 

är  människans agerande utifrån kunskaper och erfarenheter.  Vidare menar han att ord 

måste användas i funktionella sammanhang för att skapa förståelse för begreppsbildning. 

Han anser vidare att  leken har också en stor betydelse för barnens lärande, att en väl 

anpassad  lekmiljö  skapar  gynnsammare  förutsättningar  för  barnets  intellektuella 

utveckling. Har barn mycket fantasi och kreativitet kan de lätt omvandla olika element till 

något annat, där till exempel en sten kan bli en bil eller en pinne kan bli en flygplan. 
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Genom att leka och fantisera tillsammans utvecklar barnen sin sociala kompetens och de 

lär sig att kommunicera med andra människor. 

Metod

Här nedan beskriver vi vilken metod har vi valt att grunda vår studie på. Här kommer vi 

även att  redogöra för vårt  urval,  genomförande,  de etiska forskningsprinciperna,  men 

också tillförlitlighet och giltighet. Vi tycker att kvalitativa intervjuer passar oss bäst för 

att uppnå syftet med vår undersökning. Vi kommer att anpassa intervju frågorna så att 

pedagogerna  får  möjlighet  att  beskriva  utemiljön  som ett  pedagogiskt  verktyg  i  det 

matematiska lärande hos barnen i förskolan. Fördelen med kvalitativa metoder är att man 

generellt  kan  få  en  djupare  inblick  i  hur  de  intervjuade  resonerar  och  att  under 

diskussionen kommer respondenternas åsikter och uppfattningar fram på ett naturligt sätt. 

Intervju

Denna studie grundar sig på kvalitativa intervjuer eftersom vårt syfte är att ta reda på hur 

pedagogerna beskriver utemiljön som ett pedagogiskt verktyg i det matematiska lärande 

hos barnen i förskolan. Kihlström (2007) menar att en kvalitativ intervju kan uppfattas 

som ett samtal men skiljer från ett sådant genom att ha ett specifikt mål. Det specifika 

målet är att intervjuaren vill ta del av respondentens erfarenhet och upplevelser om ett 

speciellt fenomen. En kvalitativ intervju innebär att intervjuaren ställer enkla frågor till 

respondenten som då ger så detaljerat svar om ämnet som möjligt.

Larsson (1994) menar att intervjuplanen kan vara så löst konstruerad att den kan följas 

fritt,  men att  den bör vara fast  strukturerad under ytan så att  frågorna blir  besvarade. 

Analysen av intervjuerna består alltså i att urskilja pedagogernas olika sätt att beskriva 

utemiljön  som  ett  pedagogiskt  verktyg.  Vi  kommer  att  använda  oss  av  ett  antal 
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grundfrågor  utifrån  ämnet  hur  pedagogerna  beskriver  utemiljön  som  ett  pedagogiskt 

verktyg i det matematiska lärande hos barnen i förskolan.  

Urval

Eftersom vårt  syfte  med  undersökningen är  att  ta  reda på  hur  pedagogerna  beskriver 

utemiljön  som  ett  pedagogiskt  verktyg  i  det  matematiska  lärande  hos  barnen  i 

naturinriktad förskolan  har  vi  intervjuad  sex  förskolepedagoger  som  arbetar  på  två 

naturinriktade förskolor. Det vill säga förskolor som flyttar allt verksamhet utomhus.

Respondenterna hade förskollärarutbildning och var endast kvinnliga, de flesta hade lång 

arbetslivserfarenhet  inom  förskola.  Vi  valde  två  naturinriktade  förskolor  i  Västra 

Götalands län.  Våra intervjufrågor lämnade vi i  god tid för att  pedagogerna skulle  få 

möjlighet att förbereda sig. Svaren spelade vi in på diktafon vid intervjun. Vi ansåg att 

det här redskapen var en fördel för att samla in relevant information. Pedagogerna var 

positiva till medverkande.

Genomförande

För  att  pröva  våra  intervjufrågor  genomförde  vi  en  pilotstudie  för  att  se  om 

intervjufrågorna var rätt ställda till syftet. Resultatet av pilotstudien blev att vi fick tänka 

på att vi inte skulle stressa igenom intervjuerna, utan att vi skulle ta god tid på oss. Vi 

tyckte att intervjufrågorna var viktiga att ställa i rätt ordning och antal frågor kändes bra. 

Enligt  Johansson och Svedner (2006) är  det viktigt  att ha prövat frågeställningar i  en 

provintervju  för  att  ta  reda  på  ifall  frågorna  ger  svar  på  syfte  med  studien.  Dessa 

intervjuer användes dock inte i vårt resultat. För att få kontakt med förskolorna ringde vi 

upp dem och presenterade oss. Vi berättade vilken utbildning vi studerar samt vad syftet 

var med vår intervju. Pedagogerna blev informerade om att vi följer Vetenskapsrådets 

fyra huvudprinciper, och fick även information om de fyra etiska principerna, samt att de 
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när som helst kunde avbryta  intervjun, och att  det var frivilligt.  I  samband med detta 

bestämde pedagogerna  tid  och plats  för att  ta  del  av frågorna och missivbrevet.  Alla 

pedagoger fick intervjufrågorna i förväg på grund av pedagogerna ville förbereda sig. Tid 

för intervjun bestämde pedagogerna via telefon. 

Intervjuerna  med respondenterna  genomfördes  i  ett  rum där  vi  inte  kunde bli  störda. 

Kihlström  (2007)  menar  att  det  är  viktigt  att  välja  rätt  plats  för  intervjun  så  att 

respondenterna inte blir avbrutna. Intervjuernas längd tycker vi varierade beroende på hur 

mycket tid respondenterna hade att erbjuda oss. Vi hade inga färdiga följdfrågor eftersom 

vi inte viste vilken svar vi skulle få., dessa uppkom naturligt under intervjuernas gång. 

Etik

Etik  bygger  på  väl  underbyggda  normer  om  vad  som är  rätt  och  fel  när  det  gäller 

mänskliga handlingar. Något som är viktigt att tänka på när man utför en vetenskaplig 

undersökning är att ta hänsyn till de etiska regler som finns. I Vetenskapsrådet (2002) står 

det att läsa om fyra olika huvudkrav som man måste följa för att skydda den enskilde 

individen.

Dessa olika krav är

• Informationskravet innebär att man meddelar respondenterna om vad det är för 

syfte man har med sin studie samt vilka regler och rättigheter som finns det när 

man vill avbryta sin delaktighet eller helt enkelt vill avstå. 

• Samtyckeskravet innebär att respondenterna får möjlighet att bestämma om de vill 

delta eller inte.

• Konfidentialitetskravet:  medverkande  ska  vid  kontakter  alltid  informeras  om 

deras  sekrettesskydd.  Vi  kommer  inte  att  spara  namn,  personuppgifter  eller 

inspelade material så att ingen kommer att identifiera deltagarna.
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• Nyttjandekravet: som handlar om att uppgifter eller information som är insamlade 

om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål.

När vi började med vår undersökning gick vi igenom de etiska regler som forskare bör 

tänka på. Vi informerade pedagogerna som vi intervjuade vad vi hade för syfte med vår 

undersökning och även informerade om sekretesslagen. Vetenskapsrådet (2002) menar att 

det är av betydelse att deltagarna i undersökningen har information om syftet för att på 

bästa sätt kunna berika undersökningen. Det är också viktigt att de som medverkar vet att 

de är anonymt och vad den har för uppgift och vilka villkor som gäller. Vi informerade 

att  vi  inte  skulle  nämna  förskolan  och  pedagogernas  namn  som  hade  deltagit  i  vår 

undersökning.

Analys och bearbetning

Efter det att vi intervjuat alla pedagoger lyssnade vi av intervjuerna flera gånger för att få 

en översiktbild av det insamlade materialet. Därefter analyserade och transkriberade vi 

ner  dem  på  datorn.  Detta  anser  Kihlström  (2007)  är  det  vanligaste  sättet  att  börja 

bearbetningen av intervjusvaren.  Vi bearbetade alla svaren, sammanställde och resultatet 

organiserade  vi  utifrån  de  kategorier  som  framkom  på  respondenternas  svar  som vi 

illustrerade med hjälp av citat. Upplysningar som inte var relevant sållades bort. Vi gav 

respondenterna  fingerade  namn  för  att  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer 

(2002) skulle följas. Dessa avsnitt i resultatet beskriver vi utifrån våra frågeställningar 

och det som kom fram från vårt insamlade material och delades in i rubrikerna; Ute miljö 

en källa till  kunskap, Natur en bra plats för inlärning, Pedagogens förhållningssätt har 

stor betydelse, Utemiljön många möjligheter och Matematiska begrepp i olika miljöer.
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Tillförlitlighet och giltighet

Validitet eller giltighet innebar att de frågor som ställdes i intervjun gav svar på det man 

ville undersöka. Det var viktigt att tänka på hur frågorna formulerades så att syftet med 

undersökningen  blev  besvarade.  Vi  delade  upp  uppgifterna  under  intervjun  så  att  en 

ställde frågorna och en observerade. För att få validitet i arbetet fick vi intervjufrågorna 

granskade  av  handledare.  Kihlström  (2007)  menar  vidare  att  resultatet  även  kan 

förtydligas med hjälp av citat från intervjuarna. Till våra intervjuer använde vi diktafon 

och eftersom allt  som sades spelades in ökade reliabilitet.  Kihlström (2007) menar att 

tillförlitligheten förbättras genom att spela in intervjuerna. Det är också viktigt att utrycka 

sig  tydlig  i  undersökningen  så  att  de  som  ska  läsa  arbetet  förstår  vad  som  menas 

(Kihlström,  2007).  Syftet  fanns  med  under  hela  undersökningen,  genom att  beskriva 

arbetsgången och de olika momenten på ett tydligt och detaljerat sätt kan alla som tar del 

av undersökningen få en förståelse för resultatet.

Resultat

I detta avsnitt redovisas de resultat som har kommit fram genom intervjuerna. För att 

resultatet ska bli så överblickbart som möjligt har det delats in under olika rubriker. 

Utemiljön en källa tillkunskap för matematik, natur en bra plats för matematikinlärning, 

pedagogens förhållningssätt har stor betydelse för matematikinlärning och upptäcka, 

utforska och synliggöra matematiken ute i naturen.

Utemiljön en källa till kunskap för matematik

I  intervjusammanställningen  kom  det  fram  att  samtliga  respondenter  nämnde  att 

utomhuspedagogik är en plats för matematiklärande, där erbjuds en miljö som stimulerar 

barnens fantasi som leder till nya tankar, kreativitet och lekar. I utemiljö är pedagoger 

medupptäckare, medundersökare och medupplevare.

20



I  skogen  ligger  vi  alltid  på  alla  fyra  och  är  medupptäckare  och 

medupplevare.(Ulla)

 

Utomhuspedagogik för mig är ett lärande där barnen får skaffa sig kunskap 

på ett roligt och lekfullt sätt.(Kerstin)

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande.(Maria)

Några pedagoger berättar att utomhus får barnen uppleva naturen med alla sinnen. Detta 

innebär att utomhuspedagogik bidrar till ett lustfyllt matematiklärande. Genom att barnen 

får uppleva och lära med alla sinnen, med hela kroppen förstärks inlärning.

Utomhuspedagogiken  är  för  mig  att  ge  barnen  mer  utrymme  till  att 

använda  sig  av  fantasi,  sin  kropp,  sina  sinnen  och  matematik  på  ett 

naturligt sätt.(Pia)

Jag tycker att det är viktigt att stimulera barnen sinne genom ute vistelse.

(Mia)

För mig är det ett upplevelsebaserat lärande där alla sinnen aktiveras, vi 

inte bara ser och hör utan smaka, lukta, känner och berör.(Eva)

Några  pedagoger  utrycker  att  inom utomhuspedagogiken  finns  många  möjligheter  att 

skapa matematiska situationer,  där barnen erbjuds tillfällen att  samtala,  reflektera  och 

upptäcka.  Naturen  ger  obegränsade  möjligheter,  där  barnen  kan  få  nytänkande, 

inspiration, utmaningar och variation.
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Naturen ger en härlig och varierande lärande miljö.(Pia)

Under vara promenader till  skogen fångar  vi  upp mycket  som har  med 

matematik  att  göra,  exempelvis  räknar  antal  kastanjer  som  vi  hittar, 

sniglar, vem som är först och vem som är sist.(Kerstin)

Barnen sorterar  i  princip allt  som vi  hittar  i  skogen,  i  stora högar,  lika 

långa, lika stora, lika breda och lika smala.(Maria)

Barnen lär sig matematik genom att leka och ha roligt. Pedagogen belyste också vikten av 

att  leken utomhus får  barnen ett  mer  starkare samspel  med den fysiska omgivningen. 

Spontan eller organiserad lek utvecklar barns matematiska tänkande menar pedagogen.  

vi  utmanar både  oss  och  barnen  i  att  utveckla  roliga  och  spännande 

matematiklekar exempelvis uppdragskort. Uppdragskorten använder vi när 

vi är i skogen. På ena sidan står en siffra och vänder vi på kortet finns där 

exempelvis en sten som barnen får i uppdrag att hämta.  (Kerstin)

En pedagog beskriver att för att leken ska utvecklas behöver barnen tid, bra lekmiljöer 

både  inom och utomhus  och en lyhörd  vuxen är  mycket  viktigt.  När  barnen vistas  i 

förskolegården eller skogen har de rika möjligheter till sinnligt samspel i utomhusmiljön 

som anpassar sig för matematiska lekar.
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I utomhus erbjuds en god lekmiljö där barnen får stort utrymmet och större 

rörelsefrihet.  Vi  låter  också  barnen  att  på  egen  hand  utforska  miljön 

(Maria) 

Pedagogen berättar att vuxens roll är att genom leken stötta barnen i deras utveckling 

därför är det viktigt att pedagogerna är med och leker, utan att avbryta eller styra. När 

leken har utrymme och en tillåtande pedagog får barnen möjlighet att utveckla fantasi och 

kreativitet.

Ute  på  gården  finns  gott  om  naturmaterial  som,  stubbar,  gummidäck, 

stenar,  plankor,  lådor  med  kottar,  pinnar,  på  så  sätt  blir  matematiken 

konkret.

                      

Natur en bra plats för matematikinlärning

Att vara ute i naturen har flera fördelar enligt pedagogerna. Barnen har gott om plats, det 

uppstår mindre stress och färre konflikter. I intervjuarna framkom även att pedagogerna 

tycker att barnen lär sig bättre, rör sig bättre och har lättare för att kommunicera under 

olika utomhusaktiviteter

När  barnen  befinner  sig  utomhus  använder  de  kroppen  både  grov  och 
finmotorik, de rullar i backar och klättar.(Mia)

Barnen traskar över stock, sten och söker upp möjligheter att hoppa och 
balansera.(Ulla)

En respondent beskriver att vad de gör i naturen. De sätter ord på vad barnen hittar och 

upptäcker ute i naturen. Barnen använder kroppen både fin och grovmotoriskt, framförallt 

språket.  Genom att  arbeta  på det här viset  får vi  in många bitar  av läroplanen på ett 

lustfyllt sätt. 
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Vi pratar mycket om vad vi gör, vad det är och vilken färg och form. Dem 

saker vi hittar mäter, väger och räknar. Vi arbetar utifrån läroplanens mål. 

vi  anser  att  utomhuspedagogik  uppfyller  dessa  mål,  vi  ger  barnen  ett 

lustfyllt lärande och en varierande miljö.(Eva)

Pedagogerna  anser  att  miljön  är  viktigt  för  allt  lärande.  Genom  sinnena  får  barnen 

stimulans för att söka kunskap. Barnen måste få uppleva och få sammanhang för att lära, 

lärandet i utemiljön leder till kunskap genom direkta upplevelser 

Vi försöker alltid ge barnen upplevelser som väcker deras nyfikenhet och 

gör de intresserade av att veta mer.(Pia)

Vi  tar  tillvara  på  alla  tillfällen  som uppenbarar  sig,  eftersom vi  jobbar 

medvetet hela dagen.(Kerstin)

Pedagogens förhållningssätt har stor betydelse för 

matematikinlärning

Enligt  Pedagogerna  är  det  viktigt  att  vara  en  positiv  förebild,  lyhörd  och  ge  barnen 

möjligheter  att  få  upptäcka,  utforska  och  uppleva  matematiken  i  uterummet.  Vidare 

menar hon att pedagogens intressen, förhållningssätt och medvetenhet spelar stor roll för 

att synliggöra det matematiska lärandet hos barnen. 

                      Genom ett medvetet förhållningssätt får barnen möjlighet att upptäcka, sedan

 synliggör vi och lyfts fram matematiken för barnen. (Eva)

Vi jobbar medvetet med matematik hela dagarna och har en specifik dag 

på veckoplaneringen som är en matematik dag.  (Kerstin) 
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En pedagog berättar att, för att barnen skall utveckla en förståelse för det matematiska 

begreppet, måste man som pedagog ge dem möjligheter att möta och skapa situationer 

där barnen kan lära sig och utveckla intresse för matematik.

Vi måste sätta på oss matteglasögon och fånga matematiken i naturliga 

situationer,  bli  medvetna  om  och  prata  omkring  olika  matematiska 

begrepp.(Mia) 

Eva, Maria och Pia anser att det är viktigt med ett samspel mellan pedagoger och barnen. 

Pedagoger ska ha ett medvetet förhållningssätt och finnas till hands för att se vad barnen 

är intresserad av och utgå från deras erfarenheter och kunskaper. Genom lek, funderingar, 

reflektion och samtal blir barnen bra problemlösare.

Ute på gården samspelar vi med barnen och väcker deras nyfikenhet för att 

upptäcka matematik på ett lustfyllt sätt. ( Eva)

Vi bakar sandkakor som har geometriska former, räknar antal sandkakor i 

sandlådan,  benämner  dess  form som triangel,  kvadrat  och  räknar  antal 

kastanjer som trillar ner från trädet. (Pia)

Som  pedagog  måste  man  vara  en  bra  lyssnare,  ge  barnen  den  tid  de 

behöver och utmana de att fundera, pröva och undersöka. (Maria)

Pedagogen tycker att det är oerhört viktigt att befinna sig tillsammans med barnen för att 

hjälpa dem i deras utveckling. De stimulerar barnen genom att vara nära och ha roligt 

tillsammans. Tar tillvara på barnens upptäckter och intressen och sätter lärandet i fokus. 
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 Matematiken finns med under hela dagen. Då vårt arbetssätt bygger på att 

vara tillsammans med barnen under dagarna ger det oss möjligheten att ta 

tillvara  på  alla  matematiktillfällen  som  naturligt  dyker  upp  i  barnens 

vardag. (Ulla)

Upptäcka, utforska och synliggöra matematiken ute i naturen

En pedagog tycker att det är lättare att synliggöra matematiken utomhus då det blir mer 

konkret för barnen i en verklig miljö. Ett sätt att synliggöra matematiska begrepp är att 

sätta ord på matematiken genom samtal, samspel och diskussioner. Lärande utomhus sker 

genom kropp och  alla  sinnen,  exempelvis  känna,  lukta,  smaka,  se  och  höra.  Genom 

sinnena lär sig barnen bättre och tar in matematikinlärning lättare.

 

Arbete med matematik är mycket enklare utomhus, ökar möjligheterna att 

uppleva med alla sinnen, diskutera och samarbeta på ett naturligt sätt. (Pia) 

Pedagogerna säger att matematik finns överallt i vardagen det gäller att ta tillvara på det 

som  redan  finns.  Det  är  viktigt  att  barnen  får  möta  matematiken  i  många  olika 

sammanhang, då inlärning sker på ett naturligt sätt.

 Skogen  är  en  plats  för  matematik,  barnens  fantasi  sätter  fart  och  gör 

lärande naturligt och lekfullt (Ulla)

Jag tycker  att  när  barnen  är  i  skogen  lär  de sig bättre,  de ser,  gör  och 

känner.(Eva)
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Jag märker att barnens nyfikenhet och vilja att lära sig ökar ständigt om vi 

pedagogerna  ger  barnen  möjligheter  att  upptäcka  den matematiken som 

finns ute i naturen. (Pia)

Pedagogen berättar att det är en fördel med att arbeta med matematik i en annan miljö, 

barnen  får  möjligheter  att  möta  matematiska  begrepp  i  andra  sammanhang,  barnen 

upptäcker  att  matematiken  finns  överallt,  det  handlar  att  tala  om  matematik,  form, 

mönster för det är viktigt för barnen.

Naturen erbjuder oss obegränsade lärandesituationer, exempelvis när vi är 

ute i skogen, parken och stranden på så sätt blir matematiken konkret, vi 

tar tillvara på alla tillfällen. (Mia)

Matematiska begrepp i olika miljöer

Det som framkom av intervjuerna med respondenterna angående olika begrepp är att 

språket är betydelsefullt och nödvändigt i mötet med matematik och att språket är mycket 

viktigt och avgörande för förståelse, kommunikation och resonemang.

När vi jämför pinnar används olika begrepp som smal, kort, lång, tjock, 

barnen lär sig att se likheter och skillnader.(Eva)

Vi tittar på löv som har olika former, den är stora och små och har olika 

färger.(Ulla)

Pedagogen beskriver att det är viktigt för barnen att tidigt ska få möjligheter att möta 

grundläggande matematiska begrepp i andra sammanhang. Ute i naturen de upptäcker 

och lär sig olika begrepp som kan vara relevant för tänkande och lärande.
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Ute i skogen hittar vi olika föremål som barnen jämför och sorterar det kan 
vara stenar, kottar, pinnar. .(Pia)

De intervjuade pedagoger berättar  att de använder sig av olika utemiljöer,  att uppleva 

miljön  utanför  förskolan  ger  barnen  värdefulla  erfarenheter  om  sin  omgivning,  det 

handlar om att upptäcka att matematik finns i olika sammanhang och utveckla begreppen 

på en fantasifullt och kreativ sätt, detta gör att barnen väcker lust för matematik. Det görs 

genom att besöka museer, kyrka, torg och strand.

Från olika besök upptäcker vi tillsammans med barnen dem matematiska 
begreppen,  till  exempel  geometriska  former,  storlek,  mönster  och  färg.
(Mia)   

När vi är ute på stranden samlar och sorterar barnen snäckor efter mellan, 
stora, små och räknar dem.(Maria) 

På besök i djurparken benämner vi olika begrepp som liten, stor, många, 
lika långa på så sätt blir matematiken synlig och konkret. (Kerstin)

Sammanfattning

Det som kommit fram till är att vid utomhusmatematik arbetar pedagogerna medvetet. 

Samtliga pedagoger berättar att utomhusmatematiken blir konkret i en verklig miljö. 

Dessutom ökar möjligheten att uppleva med hela sin kropp och alla sina sinnen. Vidare 

menar pedagogerna att det är viktigt att barnen får möta matematiken i olika 

sammanhang i en varierande miljö, då inlärning sker på ett naturligt sätt. Pedagogerna 

tycker att genom verklighetsupplevelser kan barnen förstå sambanden kring olika 

matematiska begrepp.
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Diskussion

Under den här rubriken kommer vi att presentera metoddiskussion,  resultatdiskussion, 

didaktiska konsekvenser och avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning.

Metoddiskussion

Till undersökning valde vi att använda den kvalitativa intervju som metod för att ta reda 

på hur pedagogerna beskrev och uppfattade utemiljön som ett pedagogiskt verktyg i det 

matematiska lärande hos barnen i förskolan. Vi ansåg att denna metod passade mest till 

vårt  syfte  och har  bland annat  belyst  respondenternas  uppfattning  av och arbete  med 

matematik  i  utemiljön.  Kihlström  (2007)  betonar  vikten  av  att  frågeställningarna  är 

formulerade så att syftet förtydligas. 

Vi bestämde tider  med de sex pedagoger som blivit  tillfrågade.  I  samband med detta 

lämnades  frågorna  och  missivbrevet  till  pedagogerna.   Anledningen  till  att  frågorna 

lämnades ut till pedagogerna var att pedagogerna ville förbereda sig eftersom de hade ont 

om tid för att medverka i intervjun, då det skulle påverka deras verksamhet. 

Vi började intervjuerna med grundfrågor, som vilken utbildning, hur lång tid de arbetade 

och i vilken åldersgrupp de arbetade.

Under intervjuerna använde vi en diktafon, som blev ett bra hjälpmedel för att vi kunde 

lyssna flera gånger för att ta del av allt viktigt information. Detta underlättades enormt 

vid analysen av materialet och tillförlitligheten stärktes eftersom vi kunde lyssna om och 

om igen.

Svaren sammanställdes och vi skrev resultatet tillsammans efter många bra diskussioner. 

Vi använde oss av citat från pedagogerna för att resultatet skulle få en hög reliabilitet.

Under arbetets gång har vi gjort alla delar tillsammans och format den slutliga texten.
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Resultatdiskussion

Utemiljön en källa till kunskap för matematik

Efter  att  ha  genomfört  intervjuarna  visar  det  sig  att  pedagogerna  beskrivningar  om 

utemiljön som ett  pedagogiskt verktyg  bidrar till  fantastiska upplevelser.  Pedagogerna 

menar vidare att genom att stimulera barnen att uppleva och upptäcka utvecklar de sina 

kunskaper,  för  att  upplevelsen  är  betydelsefull  och  är  kärnan i  utomhuspedagogiken. 

Naturen erbjuder en obegränsad möjlighet för nya utmaningar. Enligt Szcepanski (2009) 

ska pedagogerna skapa förutsättningar, situationer och utmana varje barn att upptäcka, 

experimentera och undersöka. Vi samtycker att det är viktigt att barn får många tillfällen 

att göra upptäcker tillsammans med pedagoger och att skapa möjligheter att samtala om 

matematik. Enligt  Vygotskij  (1995) ska ord användas i  praktiska sammanhang för att 

skapa förståelse för begreppsbildning. Brügge, B., Szcepanski,A.(1999) skriver att ute i 

naturen är det möjligt att upptäcka och uppleva olika känslor som trygghet, nyfikenhet, 

inspiration  och  upptäckarlust.  Pedagogerna  är  medvetna  om att  upplevelser  med  alla 

sinnen stärker inlärningen. Utifrån pedagogernas intervjusvar uppfattar vi att barn lär sig 

genom att uppleva med hela kroppen och med alla sina sinnen. Detta innebär att barnen 

lär sig genom alla sina sinnen och inte bara ord. Några pedagoger beskriver att sinnena 

var viktigaste för barns lärande, för ju fler sinnena som är involverad blir inlärningen 

lättare  och  mer  konkret.  På  samma  sätt  känns  det  naturligt  för  att  barnen ska  få  en 

matematikförståelse måste det ske med hela kroppen och alla sina sinnen.  Szcepanski 

(2009) beskriver utomhuspedagogik som en viktig källa med mycket rikt miljö som ger 

upplevelser för alla sinnen och som barnen både hör, ser, känner, smakar och luktar. 
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Pedagogens förhållningssätt har stor betydelse för 

matematikinlärning 

Vår undersökning har visat att respondenterna anser att deras tänkesätt till matematik har 

stor betydelse för hur de påverkar barnets matematiska intresse.

Pedagogerna i studien tycker att det är viktigt att vara en bra lyssnare, ge tid till varje 

barn, och arbeta medveten med det matematiska lärande, samt utveckla ett bra samspel 

mellan pedagogerna och barn. Enligt Doverborg (2007) skapas förskolebarns lärande i 

samspel mellan pedagog och barn. Vi samtycker att pedagogerna måste vara lyhörda och 

ta vara på barns erfarenheter, tankar och ha förmågan att genom samtal kunna utveckla 

och  lära  barnen.  Vi  instämmer  som  pedagogerna  att  det  är  viktigt  att  genom  att 

kommunicera och samtala med barnen spelar en avgörande roll för utvecklingen av ett 

matematiskt språk och en djupare matematik förståelse. Det är viktigt att pedagogerna ser 

det som barnen ser och deltar aktivt i deras utforskande. Vi har sett i resultatet att samspel 

mellan  pedagogerna  och  barnen  där  pedagogens  positiva  förhållningssätt  påverkar 

barnens lust att delta och vara intresserad. Vygotskij (1934:1999) betonar den kompetenta 

pedagogens betydelse för barns utveckling och lärande. Pedagogerna är alla överens om 

att ta barns perspektiv och utgå utifrån barns intresse och erfarenhet. 

Matematiska begrepp i olika miljöer 

Vi tycker att pedagogerna visar att de har kunskap och är medvetna om hur de ska ta 

tillvara  på barnens intresse och upptäckande.  Genom verklighetsupplevelser  kan vi få 

barnen  att  förstå  sambanden  kring  olika  matematiska  begrepp.  Även  Ahlberg  (2000) 

beskriver att det finns många möjligheter där pedagogerna kan öka barnens matematiska 

uppfattning om olika begrepp som antal, ordna, sortera och jämföra. Resultatet visade att 

samtliga pedagoger synliggörs många olika matematiska begrepp ute i naturen. Det blir 

mer konkret och sinligt för barnen i en verklig miljö. I utomhus får barnen uppleva med 

alla sina sinnen och kroppen, detta bidrar till en naturligt och lustfyllt lärande.
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Lekens betydelse för det matematiska lärande

Resultatet visar även att leken har stor betydelse för lärande. Pedagogerna utrycker att 

barnen leker fram lärande och att genom att skapa situationer kan barnen lösa problem 

och samarbeta med varandra. Dessutom ansåg de att det fanns många tillfällen att samtala 

matematik när de lekte med barnen. Pedagogerna arbetade aktivt för att stimulera barnen 

till lek, och såg kontinuerlig över miljön så att den stimulerade till lek. Tillsammans med 

barnen gjorde de miljön spännande och utmanande, och samtidigt ett rum för forskande. 

Även detta styrk av Dahlgren och Szczepanski (1997) att genom leken kan barnen förstå 

och träna olika begrepp i matematiken. Vi instämmer med det som framkommit i 

resultatet, för leken har stor betydelse för barnens lärande, bland annat är det viktigt att ge 

tid till fri lek för att barnen ska få utlopp för sin kreativitet, utforskande, upptäckande och 

egna upplevelser. De använde sig främst av naturmaterial. 

Didaktiska konsekvenser

Efter denna studie har vi fått en djupare kunskap om vad utemiljön kan erbjuda för att 

matematik lärande ska bli mer konkret för barnen ute i naturen. Efter samtliga intervjuer 

har vi insett att medvetenhet och förhållningssätt spelar en stor roll för vad som krävs för 

att arbeta med utomhusmatematik, dessutom hur viktigt det är att ge barnen en varierande 

miljön 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att alla pedagoger i vår studie var överens om 

att utomhuspedagogik var betydelsefull för lärandet. I studien uppfattade pedagogerna att 

samspel och samtal är viktiga underlag för att barnen ska få ny kunskap. Samt att prata 

med barnen om det de gör och sätta ord på det matematiska som finns ute i naturen. 

Säljö (2000) betonar att barnen tillägnar kunskap tillsammans med andra. Vi tycker att vi 

pedagoger  ska  se  till  att  barnen  blir  medvetna  om  att  de  redan  har  matematiska 

erfarenheter och att de redan använder matematik i sin vardag.  
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Som vi har sett i vår undersökning är det viktigt att lyfta fram vikten av att uppleva med 

alla sinnen och göra upptäckter tillsammans med barnen. Genom att vara ute i naturen 

kan barnen uppleva och ta in lärande med alla sinnen, såsom med syn, lukt, smak, hörsel, 

känsel och motoriskt. Vi anser att genom att skapa möjligheter och olika situationer kan 

utomhuspedagogiken utvecklas mycket mer. Det är viktigt att ge barnen möjlighet att på 

ett lustfyllt sätt få uppleva med alla sina sinnen och utvecklas i den spännande miljö som 

naturen erbjuder. Om vi då medvetet för in språk och matematik under utevistelserna är 

barnens sinnen mer öppna och de har lättare att lära. 

Vi anser att det är viktigt att se detaljerna ute i naturen och upptäcka tillsammans med 

barnen. Få ett öga för det som rör sig ute som till exempel en spindel, en nyckelpiga. 

Matematik i skogen kan vara att räkna insekter, jämföra storlekar på löven eller mäta träd 

med armarna. Det är så mycket annat som vi kan göra ute i skogen som rörelselekar, 

sånglekar, drama.  Inne är det ofta leksakerna som styr tycker vi. Ute i naturen upplever 

barnen färre konflikter  och mindre prat  om vem som leker med vem. Ständigt är det 

någon  som  hittar  något  i  skogen  och  som  fångar  de  andras  uppmärksamhet.  Låt 

upplevelsen vara det viktiga. Utflykten får ta tid. Uppmuntra barnen till att lyssna, lukta, 

se och känna på naturen. 
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Vidare forskning

En  utveckling  av  denna  studie  kommer  att  bli  en  fortsatt  forskning  i  lärande  i 

utomhusmatematik som vi kommer att utföra i Europa och Latinamerika. Det har väckt 

intresse och inspiration som vi kan ha nytta av i vårt arbete. Vi vill fortsätta utvecklas och 

är mycket intresserad av att veta hur pedagogerna i Spanien och Chile använder sig av 

utomhuspedagogiken.  Vårt  syfte  är  att  utbyta  kunskaper  och  erfarenheter  mellan  oss 

pedagoger.  Detta  kommer  att  ske  genom  att  vi  kommer  att  presentera  ett  vidare 

projektarbete och även söka stöd i programmet för livslångt lärande.
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Tack

Vi vill tacka alla pedagoger som har varit med i undersökningen och gjort det möjligt. Ett 

stor tack vill vi även ge till alla som har stöttat oss under arbetets gång.
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Bilaga 1

Missivbrev

Hej!

Vi  heter  Maria  Flores  och  Patricia  Karlsson  och  läser  sista  terminen  på  en 

uppdragsutbildning till lärare i förskolan vid Högskolan i Borås. Under den här terminen 

skriver vi vårt examensarbete som kommer att handla om det matematiska lärande hos 

barnen. Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur pedagogerna beskriver och uppfattar 

utemiljön  som ett  pedagogiskt  verktyg  i  matematiska  lärande hos  barnen i  förskolan. 

Intervjuerna  kommer  att  vara  ungefär  en  timma  långa  och  vi  kommer  att  spela  in 

intervjuerna för att lättare kunna bearbeta svaren till undersökningen. I undersökningen 

används  forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning 

som finns på vetenskap rådet www.vr.se (2002)

Alla som vi intervjuar är anonyma och får fingerade namn när vi bearbetar svaren och

efter bearbetning raderas inspelningen. Det insamlade materialet kommer

endast att användas i forskningssyfte och det är bara vi som har tillgång till

materialet. Er medverkan är frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta

intervjun.

Vi vill tacka för ert engagemang och för att ni vill ge utav er tid till vår intervju.

Vänligen Maria Flores och Patricia Karlsson

Om ni har frågor angående undersökningen är ni välkomna att kontakta oss:

Maria Flores xxxxxxxxxxx

Patricia Karlsson xxxxxxxxxxx
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Bilaga 2

Samtalsunderlag

1. Hur många år har du arbetat i förskolan?

2. Vilken utbildning har du?

3. Vilken åldersgrupp arbetar du med?

4. Hur många barn har ni på avdelningen?

5. Var är utomhuspedagogik för dig?

6. Vilka uppfattningar har du om lärande utomhus?

7. Kan du beskriva på vilket sätt utomhusmiljön är viktigt för barns lärande?

8. Hur arbetar du med utomhusmatematik?

9. Kan du ge några exempel på utomhusmatematik?

10. Hur synliggör du för barnen olika matematiska begrepp?  
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