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Syftet med detta utvecklingsarbete var att vi ville genom utomhuspedagogik ge 
möjlighet för barns utveckling och lärande inom matematik och undersöka barns 
uppfattningar om matematik. Vi har planerat och genomfört matematikaktiviteter i 
utomhusmiljö. Verktyg som använts för dokumentation i utvecklingsarbetet var 
ostrukturerad observation där vi förde anteckningar. Vi planerade och genomförde 12 
aktiviteter under fyra tillfällen på en förskola. I barngruppen ingick tio femåringar. Vi 
riktade in oss på områdena taluppfattning och matematiska begrepp som 
jämförelseord och lägesord. Genomförandet visade i denna barngrupp att deras 
uppfattning av matematik är att läsa, skriva och räkna. Barnen visade ett stort 
intresse och engagemang för aktiviteterna. Vår slutsats är att det krävs ett 
kontinuerligt arbete med matematik i förskolan för att befästa matematiska begrepp 
hos barnen samt att det är meningsfullt och engagerande att arbete med matematik 
utomhus. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: förskola, matematiskt lärande, meningsfulla sammanhang, 
utomhuspedagogik 
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1. Inledning 

Upplevelsen av matematik kan vara alltifrån positiv till negativ. Under vår tid på 
högskolan har vi hört att många studenter har dåliga erfarenheter av 
matematikundervisning från sin grundskoletid vilket påverkar deras syn på 
matematik idag. Ofta förs attityder vidare till omgivningen och här får vi som 
blivande pedagoger se upp med vad vi för vidare till våra barngrupper. Något vi tagit 
del av i litteraturen är att matematikundervisningen för en del barn startar allt för 
teoretiskt med siffror och symboler vilket gör att de har svårt att förstå och ta till sig 
matematik. Malmer (2002) menar att vi som pedagoger måste hjälpa eleverna att 
utveckla grundliga begrepp och tankestrukturer som utgör en grund för kommande 
lärande. Detta tror vi är mycket viktigt då det återkommande nämns i media att 
elever får sämre betyg i matematik.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) säger att matematik finns överallt i vår 
omgivning och vi pedagoger har ett ansvar att ta tillvara på de tillfällen som ges att 
synliggöra matematik för barnen så att de kan erövra matematikens värld. 
Tillsammans med barnen kan pedagogerna sätta ord på de matematiska begreppen 
så att barnen får en förståelse för begreppen och att vidare använda dem i sitt eget 
ordförråd. Att redan tidigt i förskolan väcka barnens nyfikenhet och intresse tror vi 
kan leda till att barnen får ett positivt första intryck av matematik. Förhoppningsvis 
kan detta göra att deras attityd till matematik förblir positiv resten av livet. 

Detta utvecklingsarbete handlar om hur förskolepersonal kan arbeta pedagogiskt 
med matematik utomhus i autentiska miljöer. Skolverket (2006) skriver i läroplan för 
förskolan, Lpfö 98, att varje barn ska få möjlighet till att utveckla och att upptäcka 
och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Vidare står i Lpfö 98 att 
utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö 
och i naturmiljö. Vi har själva erfarit att matematik blir lärorik och lustfylld i 
utomhusmiljö då vi besökte Naturskolan under en matematikkurs. Uterummet fick 
vara vårt klassrum där vi upplevde matematik med hela kroppen och alla sinnen. 
Detta styrker det Skolverket (2006) skriver i Lpfö 98 om att barnet ska stimuleras till 
att använda hela sin förmåga efter sina förutsättningar. Eftersom alla lär sig på olika 
sätt tror vi att detta meningsfulla sammanhang har betydelse för alla barns lärande. 
En stor fördel med utemiljön är att den även ger barnen ett friare utrymme för 
rörelse, lek och lustfyllt lärande. 

1.1 Syfte 

Genom utomhuspedagogik vill vi skapa möjlighet för förskolebarns utveckling och 
lärande inom matematik samt att undersöka barns uppfattningar om matematik. 

2. Litteratur 

2.1 Utomhuspedagogik 

Människans bildnings- och utvecklingshistoria som äger rum inom fyra väggar, i 
skolans lokaler, är en relativt ung företeelse. Historiskt sett har lärandet skett i 
meningsfulla autentiska situationer utomhus. Uterummet har varit en självklar 
inlärningsmiljö som väcker nyfikenhet och stimulerar vårt sinne. Redan på 300-talet 
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f.Kr. då Aristoteles, en grekisk filosof, verkade utgick han från människans sinnen 
och erfarenheter av verkligheten i lärandet (Brügge & Szczepanski, 2007). Vid 1800-
talets slut menade Ellen Key att det var viktigt att bevara barns lust till att lära 
eftersom vi människor lär oss under hela livet (Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark 
& Lättman-Masch, 2009a). Key var en förespråkare för att barnen inte bara skulle 
lära sig i klassrummet utan även i utomhusmiljön. Maria Montessori som var samtida 
med Key lyfte fram att omgivningen kan användas som läromedel, där hela kroppen 
är med i lärandet. Dewey, även han samtida med Key och Montessori, menade att den 
praktiska kunskapen är lika mycket värd som den teoretiska. Begreppet ”learning by 
doing”, som myntades av Dewey, innebär att tänkandet kopplas till ett handlande 
(Brügge & Szczepanski, 2007). 

Termen utomhuspedagogik introducerades under tidigt 1990-tal i Sverige i ett 
akademiskt sammanhang för första gången vid det som skulle komma att bli 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. 
Utomhuspedagogik kopplas till en praktisk inriktad reformpedagogisk 
bildningstradition som ser kunskap som aktivitet (Szczepanski & Dahlgren, 2010). 
NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet har 
utarbetat en definition av utomhuspedagogik, vilken vi använder oss av i vårt arbete, 
som lyder: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 
bl.a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

(Linköpings universitet, 2011) 

Utomhuspedagogik är idag ett allmänt accepterat begrepp inom skolans värld, det 
anger inte bara en plats för lärandet, utan också ett sätt att lära. Många skolor har 
förstått vikten av en undervisning där utemiljön får vara ett komplement till de 
traditionella lärandesituationerna i innemiljön. Utomhuspedagogikens syfte är att 
levandegöra skolämnenas teoretiska begrepp. ”Att lära med kroppen” ökar 
motivationen och är ett sätt att förena rörelse, kunskap och utemiljön till en helhet. 
Utomhusmiljön kan vara både skolgård och närliggande grönområden (Brügge & 
Szczepanski, 2007). Basen i utomhuspedagogiken för inlärning bygger på upplevelser 
i den omgivande utemiljön. Denna miljö är alltid en aktuell kunskapskälla. 
Utomhusaktiviteter ska inte ses som avbrott i den pedagogiska verksamheten. Norén-
Björn menar att pedagogiken inte får stanna på tröskeln utan ta klivet ut från 
klassrummet till uterummet. Utomhusvistelsen bidrar till friskare barn och bidrar i 
stor utsträckning till barns positiva utveckling (Norén-Björn, 1993). Erfarenhet visar 
att engagemanget i uppgiften som barnet upplever genom utomhuspedagogik gör att 
barnen minns vad de gjort många år efteråt. Forskning visar att vi kommer ihåg 80% 
av det vi upplever (Molander m.fl., 2009a). 
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2.1.1 Hälsa - välbefinnande 

Hälsobegreppet är ett stort begrepp. WHO, Världshälsoorganisationen, beskriver 
hälsa som något positivt som angår hela människan och hela hennes livssituation. 
Uterummet kan bidra till att skapa balans i livet och att finna en meningsfull tillvaro 
(Quennerström, Öhman, M. & Öhman, J., 2007). Det är viktigt att få in rörelse och 
utevistelse på schemat då senare tiders larmrapporter visar att allt fler barn blir 
överviktiga. Människokroppen är konstruerad för rörelse och hjärnan fungerar bättre 
då (Molander m.fl., 2009a). Utomhuspedagogiken erbjuder möjlighet att röra sig ute 
och kan därför förebygga benskörhet och överviktighet (Dahlgren & Szczepanski, 
1997). Den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan, menar Szczepanski, vilket är viktigt 
om vi ska komma tillrätta med dagens ohälsotal (Szczepanski, 2007).  

Utemiljön och utevistelsen har visat sig vara av stor betydelse för barns utveckling 
och hälsa enligt forskningen (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Barn som är mycket 
utomhus är friskare än andra barn. De är även starkare fysiskt och har bättre 
motorik. Koncentrationsförmågan är större hos barn som har möjlighet till en 
omväxlande utomhusmiljö samt att dessa barn hamnar i färre konflikter. Granberg 
menar också att uterummet bidrar till mindre trängsel vilket minskar smittspridning 
samt att utemiljön är mindre stressande (Granberg, 2000). Att varva undervisningen 
med rörliga utomhusaktiviteter gör det lättare att koncentrera sig med arbetet 
inomhus (Molander m.fl., 2009a). Utomhusmiljön hjälper till att förbättra 
koncentrationen, den spontana uppmärksamheten ökar. Att befinna sig i uterummet 
gör att vi blir piggare, lugnare, mindre konfliktbenägna och uppenbarligen friskare. 
Mår kroppen bra påverkas lärandet, minneskapaciteten samt att motivationen och 
lusten till lärande ökar (Szczepanski, 2007).  

2.1.2 Lärande och utomhuspedagogik 

Kärnan i utomhuspedagogik är att lärandeprocessen förflyttas till andra 
sammanhang, ofta utanför klassrummet. Upplevelsen blir meningsfull när barn får 
känna, beröra och agera i den fysiska utemiljön och när de befinner sig på den rätta 
platsen där de kan uppleva färg, form, lukt, doft och stämningar. Därför är det viktigt 
att utveckla andra läranderum. Eftersom elever lär på olika sätt är ombyte av miljön 
att föredra då fler barn får möjlighet att uppnå sina mål (Dahlgren & Szczepanski, 
1997, 2004; Ericsson, 2004). När vi ”öppnar dörrarna” får vi möjlighet att se nya 
perspektiv eftersom uterummet inte har några väggar som begränsar lärandet 
(Brügge & Szczepanski, 2007). Lärande går bättre utomhus, enligt förskollärare, för 
där fångas lättare barnens nyfikenhet i praktiska aktiviteter. Dessutom är det till 
fördel för de barn som har svårt att sitta still (Lärarförbundets förlag och tidningen 
förskolan, 2005). 

För att få ett varaktigt lärande är upplevelsen grundläggande. Sammanhanget blir 
tydligare då hela individen involveras genom sinnesintryck (Ericsson, 2004). 
Fördelen med utomhusaktiviteter är att kommunikationen mellan sinnen, känslor, 
förnuft och hormoner verkar vara bättre synkroniserade än vid samma aktiviteter 
inomhus (Lärarförbundets förlag och tidningen förskolan, 2005). Att vistas utomhus 
gör att vi använder hela kroppen och alla sinnen. Kroppen sätter tanken i rörelse i de 
olika lärmiljöerna som utomhuspedagogiken skapar. Detta gör att fler barn hittar sitt 
sätt att lära sig på (Brügge & Szczepanski, 2007; Molander m.fl., 2009a).  
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I utomhusmiljön får barnens erfarenheter orsak och verkan. Där lär de sig att se ett 
sammanhang och en helhet som bara kan läras in via egna upplevelser. Barnen 
utforskar aktivt och använder alla sinnen och upptäcker likheter och skillnader. Barn 
lär sig genom att vara aktiva och när de upptäcker och har roligt. Det är även viktigt 
att prata och reflektera för att befästa inlärningen (Nordahl & Skappel Misund, 1998; 
Norén-Björn, 1993).  

Att undersöka och experimentera gör att barnen lär sig, här blir leken en metod för 
lärande. Att leka in kunskap är effektivt eftersom man lär genom leken. Barnet ser 
leken som lustfyllt, därför kan pedagogen locka barnen in i ett engagemang och 
lärande. Utifrån de erfarenheter och upplevelser barnen erfar från leken, kan dessa 
komma till användning i andra sammanhang senare i livet. Genom leken lär barnen 
känna sig själva och sin omgivning. De utvecklar sitt språk och begreppsförråd och 
kan där med bygga vidare utifrån sina erfarenheter och upplevelser (Lillemyr, 2006; 
Molander m.fl., 2009a). 

2.2 Matematik i förskolan 

Matematiken är vår äldsta vetenskap och världens största utbildningsämne samt en 
viktig del av människan kulturhistoria. Matematik har skapats av människan i alla 
tidsåldrar (Emanuelsson, G. 2006). Indiska matematiker på 500-talet har alla gett 
avtryck på nutidens matematiklektioner. Euklides, Fröbel, Cuisenaire och många fler 
har också lämnat sina spår (Furness, 1998). I många kulturer har talsystem och 
räkning en anknytning till vår kropp. Vi har tio fingrar vilket förmodligen hänger 
samman med vårt tio-bas system. I en del kulturer finns ett tjugo-bas system, där 
räknas även tårna (Malmer, 1993).  

 Fröbel var en tysk pedagog som anses vara förskolans stamfader. Han såg matematik 
och gudomlighet som nära sammanflätade och de yttersta målen för barns lärande. 
Både den yttre och den inre världen uppenbaras i matematiken enligt Fröbel och 
matematik handlar om både människa och natur (Doverborg, 2006). Barn lever i en 
matematikmiljö eftersom matematik finns överallt i vår omgivning. Inom förskolan 
har matematik inte alltid haft en betydande roll, men många pedagoger är idag 
överens om vikten av att synliggöra matematik. Det första mötet barnen får med 
matematik är betydelsefullt och påverkar deras framtida attityd och möjligheter att 
lära matematik. När pedagogen utgår från barnets tidigare erfarenheter och ger dem 
nya upplevelser vidgas deras erfarenhetsvärld. Vi som pedagoger måste vara 
medvetna om att barn lär matematik på olika sätt och vilka konsekvenser det har för 
livslångt matematiklärande (Ahlberg 2000; Doverborg, 2006). Samspelet mellan 
pedagog och barn är viktig då barnen ska erövra matematikens värld eftersom barnen 
behöver hjälp att se och sätta ord på den. Det är i samspel som pedagog och barn 
gemensamt skapar kunskap och synliggör matematik i meningsfulla sammanhang 
(Doverborg, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007). Pedagogernas 
kunskap, engagemang, upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt för barnen är något 
som ska prägla verksamheten i arbetet med matematik där pedagogernas attityd till 
matematik spelar stor roll. De behöver vara medvetna om vilken roll språk och 
matematiska begrepp spelar i barns utveckling (Emanuelsson, L. 2006). För att 
kunna återge samma känsla till barnen måste pedagogen känna trygghet (Malmer, 
1993).  
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2.2.1 Begrepp inom matematiken 

Det är betydelsefullt att använda sig av de många tillfällen som ges i förskolan för att 
ge barnen förståelse för de grundläggande matematiska begreppen (Doverborg, 
2000). Hos många barn är de matematiska begreppen diffusa, i regel har de några 
begrepp med sig sedan tidigare och det är dessa som vi som pedagoger ska ta till vara 
på och utveckla (Kruse, 2010). Under sin tid på förskolan och grundskolan ska 
barnen utveckla förståelsen för många ord, termer och begrepp, både allmänna och 
matematiska (Sterner, 2000). För att förstå orden måste barnen lära sig begreppen i 
ett begripligt sammanhang. Det ger orden uttryck, liv och mening (Kruse, 2010). 
Genom att barnen vid återkommande tillfällen upplever begrepp utvecklar de sin 
matematiska förståelse. Barnen skapar nya utmaningar när de upptäcker matematik i 
meningsfulla sammanhang och får på så sätt tilltro till det egna tänkandet 
(Doverborg, 2000). I samspel med barn ska vi pedagoger inte vara rädda att använda 
de korrekta begreppen. Vi som vuxna säger triangel parallellt med att vi använder 
barnens uttryck trekant. När barnen mött begreppen många gånger kommer de att 
använda det i sitt eget ordförråd (Malmer, 2002; Sterner, 2000).  

På förskolan kan pedagogerna fråga sig hur barnens fysiska miljö ser ut för att hjälpa 
barnen att utveckla förståelse för matematiska begrepp. Genom att strukturera 
vardagen kan det skapas ordning och reda. En bra början för att intressera barnen för 
matematiska begrepp är att ha föremål i varierade storlekar som barn kan iaktta, leka 
med och sortera, de kan jämföra storlekar och längder m.m. I utemiljön finns 
möjlighet för barnen att leka med stenar, pinnar, snö, sand m.m. (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2007). 

I förskolan förekommer en mängd jämförelseord (bilaga 1). I ordpar som tung – lätt, 
stor – liten betraktas det ena ordet som positivt och det andra ordet som negativt. Vi 
pedagoger använder oss oftast av det positiva ordet när vi ska jämföra till exempel 
”Vad stor den är”, inte ”Vad liten den är”. Det verkar som att barn utvecklar förståelse 
för det positiva ordet först. Barn säger att min penna är längst och att mitt torn är 
högst. När det ska beskriva jämförelseordet säger barnen att min penna är minst och 
mitt torn är minst. Barnen kan även använda båda orden i ett ordpar för att uttrycka 
samma sak. Till exempel kan barnen säga att det finns många respektive lite många 
(få). För att barnen ska utveckla förståelsen för dessa ord måste de få erfarenheter i 
skilda situationer i förskolan (Malmer, 2002; Sterner, 2000). 

Där är pappa, han är störst. Där är mamma, hon är näst störst. Där är du, och 
du är mellanstörst. Och där är Silje, hon är lite störst (Tove 4 år, ur Sterner 
2000, s 49). 

2.2.2 Språkets betydelse  

För att kunna förstå de matematiska begreppen så krävs det att barnen behärskar 
språket och vet ordens betydelse (Molander, Strandberg, Kellander, Lättman-Masch, 
Wejdmark & Bucht, 2009b). När pedagogen hjälper barnen att uppfatta och förstå 
matematikens språk erövras matematikens värld. Detta kan ske när pedagogen 
fångar det som barn är fascinerade och upptagna av i vardagen (Doverborg, 2006; 
Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007). Vygotskij hävdar att språket är av stor 
betydelse för all inlärning. Barns utveckling leds framåt genom språket. Samspelet 
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mellan människor har en avgörande betydelse för begreppsutveckling. Förståelsen 
hos barnen måste utvecklas innan de matematiska symbolerna införs. Det är viktigt 
att barnen använder språket för att beskriva deras upptäckter och erfarenheter 
(Sterner, 2000). För att utveckla matematisk kunskap behöver barnen även reflektera 
och formulera sina tankar i ord. Här betonar Malmer vikten av att ”tala matematik” 
vilket utvecklar tankeprocessen. Att tala är ett sätt att lära, vilket pedagogen som 
undervisar i matematik måste vara medveten om. Detta gäller till stor del det språk 
som pedagogen använder sig av vid undervisningen och även de textuppgifter som 
finns i matematiken. Det finns de som anser att matematik och svenska är två helt 
skilda ämnen, att det går en skarp skiljelinje mellan dessa. Malmer menar dock att 
matematik och svenska i allra högsta grad har något gemensamt (Malmer, 1993, 
2002).  

2.2.3 Taluppfattning 

Tal och taluppfattning en av de viktigaste grunderna för förståelsen av matematik 
(Doverborg & Pramling Samuelsson 2007).  

Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och 
operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att använda denna 
förståelse på olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla användbara 
och effektiva strategier för att använda tal och operationer (Malmer, 2002, s 
108). 

Taluppfattning kan till exempel innebära att barn förstår ord och begrepp som fler 
än, hälften, dubbelt. Vidare så ska barn uppfatta räkneorden som antal samt att de 
kan dela in föremål i par. Barnen ska ha en känsla för tals storlek och uppfatta antal 
och att de kan använda räkneord som ordningstal. Till sist nämns det att barnen ska 
förstå att siffror är symboler som har en betydelse (Molander m.fl., 2009b) Enligt 
Malmer finns det några viktiga moment att gå igenom på väg mot taluppfattning. 
 
1. Klassificering: det innebär att kunna sammanföra objekt med någon/några 
gemensamma egenskaper, som t.ex. färg, form, storlek, tjocklek och att kunna skilja 
på objekt som har olika egenskaper. 
 
2. Parbildning: att kunna samordna ett föremål från en gruppering med ett föremål 
från en annan gruppering.  
 
3. Ramsräkning: barn tycker i allmänhet att det är kul att rabbla räkneramsan. De 
enskilda orden har ingen verklig betydelse. 
 
4. Räkneorden i räkneramsan: orden i räkneramsan urskiljs som ord med ett eget 
innehåll. Pekräkningen kan fungera för att ta reda på ett antal.  
 
5. Antal (kardinaltal): svarar på frågan ”hur många?” Att känna till talets grannar. 
 
6. Serial ordning: att ordna föremål efter egenskaper t.ex. storlek, minst till störst. 
 
7. Räkneorden som mätetal: svarar på frågan ”hur många enheter?” 
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8. Räkneorden som ordningstal: svarar på frågan ”vilken i ordningen?” 
 
9. Räkneord som identifikation eller beteckning: tal som saknar numeriskt innehåll. 
T.ex. personnummer, telefonnummer. 
 
10. Siffersymboler: användning av siffersymboler ska inte påskyndas. Begreppen 
bakom symbolerna och förmåga att bygga upp språk och tänkande är grunden för 
matematik (Malmer, 2002). 

2.3 Läroplanen och matematik utomhus 

I Lpfö 98 står att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den trygga 
miljön som förskolan erbjuder ska utmana och locka till lek och aktiviteter. Förskolan 
ska inspirera barns nyfikenhet och lust att utforska omgivningen, här är leken viktig 
för barns utveckling och lärande. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö samt att ge barnen möjlighet att lära 
känna sin närmiljö. Varje individ måste få utvecklas utifrån sina förutsättningar och 
stimuleras till att använda hela sin förmåga. Förskolan ska också sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang. De ska utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i olika 
begrepp som tal, mätning och form. Barnen ska uppleva att det är roligt och 
meningsfullt att lära sig nya saker samt stimuleras till nyfikenhet och begynnande 
förståelse av skriftspråk och matematik (Skolverket, 2006). Detta styrker 
utvecklingsarbetets syfte att det ges möjlighet för barnen att utveckla matematiskt 
tänkande på ett lustfyllt sätt genom aktiviteter i ett meningsfullt sammanhang.  

2.4 Utvecklingsarbete 

I tidigare litteraturgenomgång, i detta arbete, har det visat sig att vi lär oss med alla 
sinnen och att lärandet sker bäst i meningsfulla sammanhang. Utomhuspedagogiken 
ger denna möjlighet. Barn lär matematik på olika sätt och för att barn ska lära sig 
grundliga matematiska begrepp behöver matematik presenteras på flera sätt i ett 
begripligt sammanhang. I Lpfö 98 står att det är viktigt att barnen får möjlighet till 
olika miljöer där de kan utforska med hela kroppen och bli utmanad i sitt tänkande 
(Skolverket, 2006). Utifrån detta ville vi göra ett utvecklingsarbete där vi kan arbeta 
med matematik utomhus för att ge förskolebarn möjlighet att utveckla sitt 
matematiska tänkande. Detta eftersom vi ser kopplingen mellan det läroplanen står 
för samt det som framgår i litteraturen i detta arbete om utomhuspedagogik och 
matematik. Ett utvecklingsarbete innebär en arbetsprocess i fyra steg. Dessa steg är 
planera, agera, observera samt reflektera. Planeringen börjar med att vi undrar över 
något som vi vill undersöka, ett syfte. En planering görs över tillvägagångssättet för 
arbetet, som sedan genomförs. Under genomförandet observerar vi för att få material 
till en avslutande reflektion, där vi analyserar och utvärderar det som hänt. 
Reflektionerna av de resultat som framkommer kan ligga som grund för fortsatt 
utveckling i det praktiska arbetet (Rasmusson & Erberth, 2008).  

3. Metod 

Här presenterar vi val av insamlingsmetod och tillvägagångssätt, urvalsprinciper av 
barngrupp samt beskrivning av vetenskapsrådets etiska principer. 
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3.1 Insamlingsmetod 

Vi har som insamlingsmetod valt ett öppet och ostrukturerat sätt att observera. 
Bjørndal menar att det är bra att ha ett brett fokus under observationen för då kan 
observatören vara öppen för de omständigheter som dyker upp under aktiviteten. 
Observatören kan också rikta sin observans på saker som den från början inte tänkt 
på. En nackdel kan dock vara att det kan bli för mycket information, observatören har 
inte möjlighet att observera allt. Under en ostrukturerad observation kan 
observatören registrera nyckelord och använda sig av förkortningar, för att underlätta 
observationen (Bjørndal, 2005).  

Vi observerar samspelet i gruppen samt barnens uppfattningar om matematik mot 
syftet av utvecklingsarbetet. Huvuduppgiften är, utifrån det material som 
framkommer, att tolka och förstå resultatet. Stukát menar att vi som observatörer tar 
in intryck från både det vi ser och hör som gör att vi får kunskap som är hämtad 
direkt från sitt sammanhang, vilket skulle missas vid en enkätundersökning. Det är 
viktigt att ta ställning till vad, vem, när och framförallt hur vi ska observera (Stukát, 
2005). 

Den av oss som observerar aktiviteten är i största mån observatör och har en hög 
grad av öppenhet samt en låg grad av delaktighet, vilket Bjørndal visar på är en typ av 
observation (Bjørndal, 2005). Vi kommer att fördela arbetet genom att en av oss utför 
aktiviteten med barnen medan den andra observerar och dokumenterar. 
Dokumentationen görs genom att vi för anteckningar under hela aktivitetspasset, där 
vi i möjligaste mån skriver ner det som sägs och görs. Vi har tänkt växla mellan att 
observera och utföra aktiviteterna vartannat tillfälle, eftersom vi båda vill utföra 
aktiviteterna och observera samt att vi tror att det stärker vår roll som pedagoger. Att 
växla vartannat tillfälle ansåg vi vara lämpligt då den som observerar kan komma 
med konstruktiv kritik till den som genomför aktiviteterna, eftersom vi uppfattar 
olika saker. Efter varje tillfälle som vi genomför aktiviteterna med barnen kommer vi 
att reflektera och diskutera vad som hände och hur det gick.  

3.2 Urval 

Förskolan valdes ur det som Stukát kallar ett bekvämlighetsurval (Stukát, 2005) 
nämligen ur ett geografiskt perspektiv, då vi båda hade lätt att ta oss dit. Vi fick hjälp 
av personalen på förskolan att välja ut vilka avdelningar som kunde avvara tid för att 
ta emot oss. En barngrupp bestående av femåringar från två olika avdelningar valdes. 
Detta för att vi skulle få en grupp på tio barn. Femåringar valde vi för att vi ville 
undersöka vad de har för funderingar och tankar kring matematik innan de börjar i 
förskoleklass. Anledningen till att en grupp på tio barn valdes var för att vi trodde att 
det kommer att bli en hanterbar grupp för oss. Vi räknade även med att det skulle 
kunna bli något bortfall på grund av sjukdom eller någon som inte ville vara med och 
då har vi ändå en lagom stor grupp. 

3.3 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2011) har utformat forskningsetiska principer som vi har tagit 
hänsyn till i vårt utvecklingsarbete. Dessa etiska principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har 
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vi uppfyllt genom att vi lämnade ut ett missivbrev (bilaga 2) till målsman. I brevet 
informerade vi om vårt syfte med utvecklingsarbetet samt att deltagandet var 
frivilligt. Vi informerade även om att barnen har rätt att avbryta sitt deltagande när 
de vill. Vid varje tillfälle tillfrågades barnen om de ville följa med. Då barnen som 
skulle delta är under 15 år så fick målsman godkänna barnens medverkan genom en 
underskrift, genom detta uppfyllde vi samtyckeskravet. Uppgifter om de deltagande 
barnen samt namnet på förskolan kommer inte att nämnas i vårt utvecklingsarbete. 
Det ska inte gå att spåra av utomstående vilka barn som deltagit eller vilken förskola 
aktiviteterna utfördes på. Detta överensstämmer med konfidentialitetskravet. För att 
uppfylla nyttjandekravet kommer vi inte att använda vårt arbete för något annat 
syfte, utan endast i vårt utvecklingsarbete samt vid den muntliga examinationen. 

4. Genomförande av utvecklingsarbetet 

4.1 Planering 

Vi började med att göra en grovplanering för vårt upplägg av utvecklingsarbetet. Vi 
tog del av litteratur som vi ansåg var relevant för arbetet. I Lpfö 98 kan läsas att 
förskolan ska inspirera barnen att utforska omgivningen och att leken är viktig för 
barns utveckling och lärande samt att utomhusvistelsen bör ge möjlighet till 
aktiviteter och lek i både planerad miljö och naturmiljö (Skolverket, 2006). Därför 
valde vi att gå till skogen med barnen och att återkomma till samma ställe varje gång 
eftersom vi tror att det ger en trygghet för barnen. Platsen vi valde känner barnen 
igen då de brukar gå dit med sin förskola. Barnen fick ett fritt utrymme att använda 
till fri lek och de planerade aktiviteterna när vi var utomhus, i innemiljön hade 
barnens rörelsebehov och möjligheten till utforskande förmodligen begränsats. 
Ericsson menar att utomhuspedagogik ger omväxling till ett lärande som inte kan 
erbjudas inomhus (Ericsson, 2004). Utomhusaktiviteter är kommunikation mellan 
alla sinnen och vi använder oss av hela kroppen (Molander m.fl., 2009a), detta tog vi 
fasta på när vi planerade våra matematikaktiviteter då vi valde att göra dem på ett 
lekfullt sätt. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
upptäcka matematik och för att förstå orden måste barnen lära sig begrepp i 
meningsfulla sammanhang (Skolverket, 2006; Doverborg, 2000). Vi ansåg att 
utomhusmiljön var ett meningsfullt sammanhang för förskolebarnen.  

För att utveckla ett arbetssätt har inspiration och idéer till aktiviteterna till stor del 
tagits från Molander med flera (2009b). Vi valde aktiviteter utifrån de matematiska 
begreppen jämförelseord, lägesord och taluppfattning. Eftersom Doverborg anser att 
det är viktigt att vid återkommande tillfällen uppleva begreppen för att utveckla sin 
matematiska förståelse (Doverborg, 2000) valde vi att vid två tillfällen använda oss 
av och prata om samma begrepp. Dessa begrepp är jämförelseord som lång – kort, 
stor – liten. Resterande två tillfällen arbetade vi med taluppfattning och lägesord. Det 
är viktigt att skapa ett intresse för grundläggande matematik hos barnen och lägga en 
grund för den matematiska förståelsen i tidig ålder. Här utgör tal och taluppfattning 
en av de viktigaste grunderna för förståelsen av matematik (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2007).  

Efter att ha läst litteraturen gjorde vi en finplanering där vi mer ingående beskrev 
tanken och syftet med varje aktivitet. När vi bestämde aktiviteterna utgick vi från de 
didaktiska frågorna, vad, hur, när och varför. Vi valde att ha en samlingsplats 
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bestående av en vit vaxduk där varje tillfälle börjades och slutade på samma sätt. 
Även aktiviteterna startade och avslutades vid duken. Varje tillfälle börjades med att 
vi kastade låtsasboll till varandra och sa varandras namn, med syfte att lära känna 
varandra. Anledningen till att vi använde oss av en låtsasboll var för att den alltid 
skulle finnas med oss och var lätt att kasta. Varje tillfälle avslutades med en 
matematiksång (bilaga 3), som handlar om antal. Vi sjöng en text där barnen skulle 
göra rätt antal rörelser, efter det som sången säger. Genom sången fick barnen 
uppleva matematik med flera sinnen. Syftet var att barnen skulle veta när 
aktiviteterna var slut samt att vi ville göra något med matematik som avslutning. När 
vi genomförde våra aktiviteter vill vi vara flexibla för att kunna ändra vår planering 
om barnen kom med spontana idéer som passade in. Under aktiviteterna 
dokumenterade en av oss skriftligt det som sades och gjordes för att vi skulle få ett 
underlag för vår utvärdering. Efter varje tillfälle reflekterade vi direkt över 
aktiviteterna samt utvärderade hur det gått.  

Vi var på förskolan vid fyra tillfällen, dock inte fyra dagar i följd eftersom det inte 
fungerade för förskolan. Vid varje tillfälle disponerade vi ca en timme, under denna 
timme utförde vi flera aktiviteter. Totalt blev det 12 aktiviteter. 

4.2 Genomförande 

Här kommer vi att redovisa våra aktiviteter som vi utfört med barnen. Det vi inte har 
tagit upp under vår redovisning av aktiviteterna och analysen är att barnen vid varje 
tillfälle fick en stunds fri lek. Vi kände att det behövdes eftersom barnen hade ett stort 
rörelsebehov och inte kunde koncentrera sig under en längre stund.  

4.2.1 Tillfälle 1 

Syftet med tillfälle 1: att barnen får möjlighet att använda begreppen lika långa, 
kortare, kortast, längre och längst samt träna grunderna för längdbegreppet. Barnen 
tränar att uppskatta längder och att bedöma vad som är kortast eller längst. 

Vi gick till skogen med nio barn, till en i förväg utsedd plats. Väl på plats samlades 
alla i en ring där vi kastade en låtsasboll till varandra för att lära oss allas namn. Vi 
lade ut en vit duk som alla satte sig runt. Barnen tillfrågades om de visste vad 
matematik är. De svarade att de inte visste, men sedan kom några på att det handlade 
om att läsa och skriva samt jobba med läxor och att räkna. Efter det sa ett barn att 
man hälsar på och tittar i skogen.  

Vi började vår första aktivitet med att lägga ut ett antal pinnar i olika längder på 
duken. Dessa pinnar hade vi samlat ihop dagen innan. Barnen fick titta på pinnarna 
en stund för att sedan, utan att mäta, gissa vilken pinne som de trodde var längst 
respektive kortast. Alla var överrens om vilken pinne som var kortast. Däremot valdes 
det tre olika pinnar som de trodde var längst. Barnen fick komma på ett sätt som 
kunde avgöra vilken pinne som var längst. De ställde pinnarna på marken och 
jämförde dem.  

Den andra aktiviteten barnen fick var att de tillsammans, genom att prata med 
varandra, skulle lägga pinnarna i en speciell ordning som de själva fick bestämma. Vi 
gav dem inga förslag eftersom vi inte ville påverka hur de skulle lösa uppgiften. 
Barnen samarbetade i två grupper och tog pinnar från varandra. Barnen lade 
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pinnarna bredvid varandra på duken nästan i storleksordning. När de var klara 
frågade vi varför de hade lagt dem på detta sätt. Några barn svarade att de ville det. 
Då frågade vi om det går att lägga pinnarna på något annat sätt. Barnen ryckte på 
axlarna och visste inte. Vi pratade då om storleksordning. Efter det samarbetade alla 
barnen och lade först de långa pinnarna längst ner på duken, därefter ”mellan 
pinnarna” och sist de korta pinnarna. Vi förtydligade tillsammans med barnen vilka 
pinnar som var längst respektive kortast. 

Som tredje aktivitet hade vi planerat att barnen skulle få mäta varandra med hjälp av 
pinnar. Barnen hade mycket spring i benen och ville klättra på stenarna därför valde 
vi att ändra vår planering och utgå från barnens intresse. I denna aktivitet fick barnen 
instruktioner där de fick klättra upp på en sten som de tyckte var stor. Därefter fick 
de klättra upp på en sten som de tyckte var mindre och ytterligare en som var mindre. 
Alla utom ett barn ställde sig på en mindre sten. Därefter fick de återigen klättra upp 
på en sten de tyckte var större. Vi avslutade med vår matematiksång.  

Reflektion 

Vårt första intryck av barnen var att de tyckte att det var roligt att få gå till skogen. De 
verkade nyfikna och intresserade av vad vi skulle göra och de var väl förberedda på 
att vi skulle komma. Barnen hade inte varit ute på förmiddagen och hade då mycket 
spring i benen när vi kom strax efter lunch vilket märktes av under aktiviteterna. 
Under lära-känna-leken upplevde vi att barnen inte vågade kasta bollen till oss 
vuxna. Upplevelsen var ändå att barnen kände sig trygga med oss.  

Det var intressant att höra vad barnen hade för uppfattning om matematik. Vi 
uppfattade att barnen tyckte att matematik var sådant som har med skolan att göra. 
De svarade att läsa, skriva, jobba med läxor och räkna.  

Något som vi reflekterade över och som vi läst i litteraturen var att barnen använde 
sig av jämförelseorden längst och minst. Vi använde oss av orden längst och kortast 
för att barnen skulle höra de riktiga jämförelseorden. Medvetet använde vi oss av 
matematiska ord så ofta vi kunde för att barnen skulle få höra dem. Vi skulle ha 
kunnat fråga barnen hur de tänkte när de gjorde uppgifterna, men vi kände att 
barnen inte hade ro att samtala med oss eller varandra, för de ville hellre leka.  

När vi kände att barnen började tappa fokus så fick de en stunds fri lek innan vi 
fortsatte med nästa aktivitet. Eftersom barnen gillade att hoppa på stenar så valde vi 
att anpassa nästa aktivitet utifrån deras intresse istället för att följa planeringen. Alla 
barn förstod instruktionerna om att byta sten från en stor sten till en mindre sten. 
När de sedan skulle ställa sig på en ännu mindre sten var det ett barn som valde en 
större sten. Det kan ha berott på att barnet inte hittade en mindre sten eller så förstod 
barnet inte instruktionen, barnet kan även ha tolkat det på sitt sätt. Vid reflektionen 
kom vi på att det hade varit bra att sammanfatta med barnen vad vi gjort, vilket vi ska 
göra i fortsättningen. Vår avslutande sång gillade barnen och de försökte hänga med i 
texten och förstod rörelserna i sången, men de gjorde fler rörelser än vad vi sjöng. 

4.2.2 Tillfälle 2 

Syftet med tillfälle 2: att barnen får möjlighet att använda begreppen lika långa, 
kortare, kortast, längre och längst, stor och liten samt träna grunderna för 
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längdbegreppet. Barnen tränar att uppskatta längder och att bedöma vad som är 
kortast eller längst. 

Idag gick vi till skogen med sju barn och samlades runt den vita duken. Återigen 
kastade vi låtsasboll till varandra för att träna våra namn. Vi repeterade med barnen 
vad som hade gjorts tillfället innan och barnen sa att de hade gjort matematik samt 
gått till skogen. Vi samtalade om att vi hade sorterat och jämfört pinnars längd, att 
pinnarna var långa, ”mellan” och korta. Ett barn kommenterade att en pinne var 
”pytte mindre”.  

Dagens första aktivitet var att jämföra snörens olika längder. Vi lade ut snören på 
duken, i olika mönster. Barnen fick först titta för att sedan gissa, utan att mäta, vilket 
snöre som de trodde var kortast respektive längst. En i taget fick de peka på de 
snören de trodde. Det visade sig att alla utom ett barn trodde på samma långa snöre. 
Beroende på hur de satt runt duken gissade barnen på olika korta snören, de gissade 
på ett kort snöre som låg närmast dem. Därefter fick barnen gissa om de trodde att 
några snören var lika långa och vilka det i så fall kunde vara. Barnen pekade på två 
snören som de trodde var lika långa, alla valde samma snören. Två barn fick i uppgift 
att ta reda på om de två snörena var lika långa. Barnen höll upp snörena och lät dem 
hänga ner mot marken. Därefter fick två andra barn jämföra valen av de två längsta 
snörena.  

I den andra aktiviteten visade vi barnen ett snöre som var en meter. Barnen fick gissa 
hur långt de trodde att snöret var. Svaren vi fick var en meter, två meter, 100 meter, 
två minuter och superlångt som ett träd. Alla barn fick varsitt enmeterssnöre och fick 
i uppgift att gå runt i skogen och mäta föremål som var lika långt som deras snöre. Vi 
visade först ett exempel på hur de skulle kunna göra. Barnen mätte sedan längden på 
stenar, längden på träd och buskar samt omkretsen på stammar.  

Den tredje aktiviteten bestod av att barnen fick hämta en sak som de tyckte var liten 
och lägga den på duken. De hämtade allt ifrån små kottar till en relativt stor trädgren. 
Vi jämförde föremålen med varandra. Trädgrenen som ett barn hämtade var stor 
jämfört med kotten, men var liten när vi jämförde med ett träd. Barnen upptäckte att 
en liten sak kan se väldigt olika ut. 

Innan vi avslutade för dagen så pratade vi igenom med barnen om vad vi hade gjort 
under detta tillfälle. Barnen svarade, snören, gå till skogen, matematik. Vi 
förtydligade att vi hade jämfört olika längder och att vi hade pratat om lång och kort, 
stor och liten och att detta är matematik. Återigen frågade vi vad de tycker att 
matematik är. De svarade att det är att läsa, skriva och räkna. Vi avslutade med vår 
matematiksång. 

Reflektion 

Barnen blev glada när vi kom och tyckte att det var spännande att gå med oss idag 
igen. De vågade kasta bollen till oss när vi tränade namnen. Idag kändes gruppen 
lugnare, vilket kanske berodde på att de varit ute på förmiddagen och kanske för att 
de vet vilka vi är. Vi upplevde att det var bra att repetera vad vi gjort vid förra tillfället 
för att tydliggöra begreppen. Barnens uppfattning om vad som är långt och kort 
upplevde vi vara ganska god. Trots att snörena låg i ett mönster och inte som raka 
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linjer så kunde barnen urskilja det längsta snöret. Ett av barnen sa att det längsta 
snöret även var det kortaste. Barnet sa det med glimten i ögat, så vi tror att barnet 
tyckte att uppgiften var för lätt och inte blev utmanad. Något vi märkte var att barnen 
gärna valde samma snören som kompisen innan hade valt. Ett barn frågade även vad 
kompisen hade valt, för detta barn ville välja samma.  

När barnen skulle välja en liten sak valde ett barn en trädgren, som i våra ögon var 
stor. Det var samma barn som vi, i den förra aktiviteten, upplevde behövde utmaning. 
Flera av de andra barnen ansåg att trädgrenen var stor, men då jämförde vi 
trädgrenen med en stor tall. Alla barnen blev då överrens om att trädgrenen var liten 
jämfört med tallen.  

Under sammanfattningen tyckte vi att vi var tydliga med begreppen och tydliggjorde 
att barnen hade arbetat med matematik. Ändå svarade barnen läsa, skriva och räkna 
när vi sedan frågade vad matematik är. Upplevelsen var dock att barnen pratade mer 
matematik och använde mer begrepp under detta tillfälle. När barnen jämförde och 
mätte använde de ord som lång, längre, lika långa, kortast, stor, liten, mindre samt 
minst. Vi observerade att de använde ordet kortast väldigt sällan, de använde oftare 
minst eller mindre.  

4.2.3 Tillfälle 3 

Syftet med tillfälle 3: att barnen använder räkneramsan och räknar antal. Barnen 
tränar sig i talens värde. Barnen använder lägesord samt tränar uppmärksamhet, 
parbildning och koncentration. 

Innan vi hämtade barnen på förskolan förberedde vi aktiviteterna uppe i skogen. Vi 
inhägnade ett område med rött snöre, där vi innanför placerade sex leksaksdjur. Vi 
hängde upp kort i buskarna samt lade ut strumpor på stenarna inom ett visst område. 
Dessa skulle användas till parbildning.  

Idag följde åtta barn med oss till skogen, när vi kom fram började barnen självmant 
att kasta låtsasboll till varandra. Därefter samlades alla vid duken och vi frågade 
barnen om de kom ihåg vad de gjorde förra gången. Barnen svarade att de hade ställt 
sig på en mindre och en större sten och att de hade mätt en meter. De kom även ihåg 
att de lagt pinnar i storleksordning samt att vi pratade om längst och kortast.  

Barnen fick i den första aktiviteten gå till det inhägnade området som vi kallade 
djurparken. De fick gå utanför snöret och titta in i djurparken och leta efter de gömda 
djuren. Barnen skulle räkna antalet djur de såg samt beskriva hur djuret stod 
placerat. Efteråt gick vi in i djurparken för att titta närmare på djuren och samtalade 
om djuren stod på, under, i, framför eller bakom något.  

I den andra aktiviteten lade vi ut ett antal udda strumpor på duken och frågade 
barnen vad det var och om något saknades. Barnen sa att det var strumpor och att 
alla var olika. Vi visade barnen ett par likadana strumpor och frågade dem om de 
visste vad detta kallades. Lika, svarade alla barnen. Vi fick berätta för barnen att det 
kallas för ett par. Nu fick barnen gå ut i skogen med en udda strumpa och leta efter 
strumpans kompis, så att barnen bildade ett par strumpor. När alla hade hittat sina 
strumppar lade vi alla paren på duken och frågade barnen hur många par det var. Ett 
barn svarade sex, för vi är sex barn. Nej, det är åtta, svarade ett annat barn.  
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Som tredje aktivitet fick barnen varsitt kort som hade ett visst mönster. Barnen fick 
nu gå och leta bland korten som vi hängt i buskarna för att se om de hittade ett 
likadant kort, som då bildade ett par. Vissa kort var ganska lika varandra, vilket 
gjorde att några barn tog fel kort. De kom dock på att korten inte var lika när de 
skulle visa oss och fick då fortsätta leta. Vi frågade barnen, när de kom för att visa oss 
kortparen, hur de visste att dessa kort bildade ett par. Barnen svarade att korten är 
samma och att korten är lika.  

Vi samlade barnen vid duken och frågade dem vad de hade gjort idag. Matematik, 
svarade ett barn. Men de andra barnen var inte helt övertygade om att det var 
matematik som de hade hållit på med. De ansåg att matematik är att läsa, skriva och 
räkna. Vi avlutade med vår sång, vilken alla barn nu sjunger med i. 

Reflektion  

Vi blev imponerade av att barnen kom ihåg så mycket från förra gången då det var 
fem dagar sedan vi besökte dem senast. När de förklarade aktiviteterna de gjort så 
använde de sig av flera matematiska begrepp som större - mindre, längst – minst, 
storleksordning m.m. När barnen har använt begreppen längst – minst så har vi 
försökt att förtydliga att det heter kortast istället för minst. Vi upplevde att barnen var 
väldigt engagerade idag. De levde sig in i djurparkparksaktiviteten. De var nyfikna 
och letade frenetiskt efter djuren och de hjälpte varandra. Barnen använde sig av 
lägesord för att beskriva för varandra var djuren befann sig i djurparken. Vi hade 
placerat djuren lite för synligt. Det hade varit en större utmaning för barnen om vi 
hade gömt djuren lite mer. Vi hade även kunnat ha haft fler än sex djur. De hade 
problem i gruppen när de tillsammans skulle räkna antalet djur, då de inte kunde 
hålla ordning på vilka djur de hade räknat. När ett barn räknade själv så gick det bra. 
Väl inne i djurparken då vi pratade om ett djur i taget använde barnen bara 
begreppen på och under för att beskriva var djuren var placerade. Vi fick hjälpa till att 
nämna fler lägesord som till exempel i, bakom och framför. 

Barnen hade förståelse för vad parbildning är men de uttryckte det som lika och 
samma. När vi lade ut strumporna på duken så såg barnen snabbt att alla strumpor 
var olika och de visste att strumpor ska vara två likadana för att bilda ett par. När 
barnen letade efter strumpans kompis så jämförde de färg och mönster för att bilda 
rätt par. En del strumpor var väldigt lika. De gick tillväga på samma sätt när de letade 
kortpar. Eftersom vissa kortpar var väldigt lika så tog några barn i ren hast fel kort, 
för vi tror att de ville vara snabba. Men när de väl visade oss korten så insåg de att de 
hade tagit fel kort. Vi frågade dem då vad som skilde korten åt och sen fick de hänga 
tillbaka kortet och leta efter det rätta.  

Fortfarande tycker barnen att matematik bara är att läsa, skriva och räkna. Ett barn 
säger att det vi gör under aktiviteterna är matematik. Vår fundering är om barnet 
säger det för att barnet tror att vi förväntar oss det svaret. För när frågan om vad de 
tror att matematik är så svarar barnet läsa, skriva och räkna.  

4.2.4 Tillfälle 4 

Syftet med tillfälle 4: att barnen tränar sig i att följa instruktioner och att förstå 
lägesord samt uppmärksamhet och koncentration. Barnen tränar att räkna antal. 



15 

 

 

 

Vi gick med åtta barn till skogen. När vi kom till platsen började barnen direkt att 
leka vid stenarna. Vi lade ut duken vid samlingsplatsen, men beslutade oss för att 
samla barnen där de var. Ett barn hittade låtsasbollen och vi började kasta den till 
varandra. Eftersom alla hade samlats vid stenarna så började vi den första aktiviteten 
där. Barnen fick olika uppdrag att utföra, till exempel ”ställ dig på en sten”, ”ställ dig 
bakom ett träd”, ”ställ dig framför ett träd”, ”ställ dig bredvid en sten” och så vidare.  

Som andra aktivitet berättade vi sagan om Bockarna Bruse. Barnen fick välja en roll, 
bock eller troll. Vi hade i förväg valt ut en plats som vi tyckte passade som bro. Det 
var två stenar som låg bredvid varandra med ett lagom stort mellanrum, som trollet 
fick plats i. Vi läste sagan och barnen agerade. Alla sjöng även sången om de tre 
Bockarna Bruse. I sagan förtydligade vi lägesorden på, under, i och över.  

I den tredje aktiviteten fick barnen göra tärningsuppdrag. Vi hade förberett med två 
uppdragskort med sex uppdrag på varje kort. Barnen fick slå en stor tärning och 
beroende på vilket antal prickar tärningen visade fick alla barnen ett uppdrag att 
göra, till exempel ”hämta sex kottar”, ”hämta två pinnar lika långa som din tumme”, 
”backa fem steg” och så vidare. 

Vi repeterade genom att fråga barnen vad de har gjort under våra fyra tillfällen 
tillsammans. Barnen svarade att de har gjort matematik. Vi har räknat träd, stenar, 
kottar och tallbarr sa barnen. Vi visade dem några saker från varje aktivitet. Då kom 
barnen ihåg att de hade mätt en meter, parat strumpor och kort som var likadana, 
jämfört och sorterat pinnar, tittat i djurparken samt spelat teater. När vi sedan 
frågade barnen vad de tror att matematik är svarade barnen läsa, skriva, räkna, 
lyssna på musik och spela teater. Vi avslutade med vår matematiksång som barnen 
nu kan riktigt bra.  

Reflektion 

Barnen blev glada när vi kom idag, men två barn hade funderat på att inte följa med. 
Vi berättade för dem att det är frivilligt men att de måste bestämma sig, de kan inte 
ångra sig i skogen. De följde med för de tyckte att det var roligt de tidigare gångerna. 
Idag valde vi att samlas där barnen var och lekte vid stenarna vilket vi efteråt förstod 
att det förvirrade barnen. De började röra sig mot den vita duken när vi sa att det var 
dags att börja och frågade varför de inte skulle gå dit. De godtog vår förklaring att alla 
redan var samlade vid stenarna och vi började kasta låtsasboll. Eftersom vi märkte att 
barnen hade spring i benen så valde vi att byta plats på de aktiviteter vi hade 
planerat. Alla barnen var väldigt duktiga på lägesorden och förstod instruktionerna 
när de fick uppdragen att ställa sig på, bakom, framför, bredvid. Vi upplevde att 
barnen tyckte att detta var roligt.  

Sagan engagerade barnen, men märkligt nog ville ingen vara mellanbock. Barnen 
ville vara stora och lilla bocken samt troll. Eftersom det var flera barn som var lilla 
bocken och stora bocken så fick alla små bockarna gå på bron samtidigt, likaså gjorde 
de stora bockarna. Vi fick agera mellanbocken. Barnen började spontant sjunga 
sången innan vi började med sagan. De var roligt att de kände igen och kunde sången. 
Barnen var fokuserade och koncentrerade och ville väldigt gärna säga sina repliker. 
Barnen tyckte att sagan var så rolig att de ville göra den igen, vilket vi gjorde. Inför 
andra gången valde några att byta roller. Samtidigt som vi läste sagan fick barnen 
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uppleva begreppen med kroppen genom att de agerade samtidigt som de hörde 
begreppen. 

Vid tärningsuppdragen såg vi att alla barnen kunde koppla rätt siffra till 
tärningsbilden och alla barnen utförde uppdragen. När de skulle visa vad de hade 
hämtat upptäckte vi att några inte hade hämtat rätt antal efter instruktionerna. Några 
barn hade inte antalsuppfattning när de skulle räkna antalet kottar de hämtat. De 
skulle hämta sex kottar, men när de räknade kottarna kunde de inte ge varje kotte ett 
räkneord, ett, två, tre och så vidare. Detta gjorde att de inte kunde komma fram till 
hur många kottar de hade hämtat. Vi fick hjälpa dem och då löste vi det tillsammans. 
De flesta barnen hade antalsuppfattning och kunde räkna antalet kottar de hämtat 
och då ge varje kotte ett räkneord.  

Barnen visade på stort engagemang och intresse då vi pratade om vad vi hade gjort 
under de fyra tillfällena. Barnen kom med bra förklaringar och använde flera 
matematiska begrepp. Med lite hjälp av föremål från de föregående tillfällena så kom 
barnen på ännu fler saker. Vi pratade med barnen om att allt det vi har gjort 
tillsammans har med matematik att göra. Tillsist när vi frågade barnen vad de tror att 
matematik är svarade de att det är att läsa, skriva och räkna. Samt att de lade till 
lyssna på musik och spela teater. Idag var vi extra tydliga med rörelserna under 
avslutningssången. Barnen hängde med och gjorde rätt antal rörelser.  

4.2.5 Avlutande reflektion  

Att arbeta med detta utvecklingsarbete har varit stimulerande, intressant och lärorikt 
för oss. Men när det gäller tidsaspekten för genomförandet av utvecklingsarbetet 
begränsades vi av den tid som fanns till förfogande. Att bara komma några få gånger 
och ge möjlighet för barnen att utveckla matematiska begrepp var inte optimalt. 
Önskvärt hade varit att hinna utveckla aktiviteterna vilket inte hanns med. 
Kontinuerligt arbete med matematik i förskolan är viktigt för att barnen ska befästa 
begreppen och här hoppas vi att detta utvecklingsarbete kan bidra och inspirera. Det 
är av stor vikt att arbeta med matematik både genom att fånga matematiken i 
vardagen och i planerade aktiviteter, lämpligtvis utomhus. 

Aktiviteterna vi utförde går att utveckla och arbeta vidare med på olika sätt, vilket en 
pedagog kan göra i sin egen barngrupp. Parbildning kan utvecklas genom att låta 
barnen få samla två föremål utomhus som de tycker bildar ett par. Att ge barnen 
varsin äggkartong (6-pack) där de kan samla paren i underlättar denna aktivitet för 
barnen. Aktiviteten med pinnarna kan utvecklas genom att barnen kan mäta 
varandra och andra saker i omgivningen med pinnar. Det finns många andra 
jämförelseord att jobba vidare med, se bilaga 1. Tärningsuppdragen kan göras i en 
mängd olika varianter, bara fantasin sätter gränser. Detta är några exempel på hur 
pedagoger kan arbeta vidare med aktiviteterna. 

5. Diskussion 

Ett utvecklingsarbete handlar om att planera, genomföra, observera och reflektera. I 
ett utvecklingsarbete sätter pedagogen igång en utvecklingsprocess där resultat av 
observationen enligt Rasmusson och Erberth (2008) kan leda till en ny planering och 
vidare till ett nytt utvecklingsarbete. Den tid vi hade till vårt förfogande kände vi inte 
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var tillräcklig för att hinna med att utveckla den process som sattes igång. För 
pedagoger som jobbar i barngrupper finns denna möjlighet i stor utsträckning, men 
det måste finnas en medvetenhet om att ett utvecklingsarbete kan dra ut på tiden 
beroende på hur processen utvecklar sig. Vår erfarenhet har visat att pedagoger 
måste ha ett flexibelt arbetssätt och ha de didaktiska frågorna i bakhuvudet samt att 
se till barnens utveckling och lyssna in deras intressen.  

I litteraturgenomgången i detta arbete lades stort fokus vid taluppfattning, 
matematiska begrepp som lägesord och jämförelseord samt att tala matematik. 
Ahlberg (2000) och Doverborg (2006) menar att barns första möte med matematik 
är betydelsefull och viktig för deras attityd till matematik. Därför valde vi att skapa 
möjlighet till utveckling och lärande för både barnen och oss själva på ett lustfyllt sätt 
genom våra aktiviteter. I utvecklingsarbetet användes ostrukturerade observationer 
vilket var ett bra arbetssätt då vi inte blev låsta vid en mall, utan var fria och kunde 
fånga det som ansågs vara viktigt. Vid reflektion och utvärdering kunde återkoppling 
göras till att vi nått vårt syfte med aktiviteterna. De nackdelar vi såg med 
observationerna var att vi kanske inte tolkade barnens svar som de menade. Det var 
svårt att ställa följdfrågor eftersom barnen gärna svarade som sina kompisar. Vid en 
intervju hade barnen med större sannolikhet svarat utifrån sina egna tankar, då hade 
vi även kunnat ställa fler följdfrågor.  

Kruse (2010) menar att många barn redan från tidig ålder har några matematiska 
begrepp med sig, men att begreppen är diffusa. Barn måste få utveckla begreppen i 
ett begripligt sammanhang, där kan vi pedagoger vara till stor hjälp då vi tar till vara 
på möjligheterna att låta barnen möta begreppen vid återkommande tillfällen. 
Barnen kommer då till slut att använda begreppen i sitt eget ordförråd. Ett tydligt 
exempel på detta var att vi fick upprepa för barnen att pinnarna och snörena var 
längst och kortast, inte längst och minst som barnen uttryckte det. Detta hade vi 
tidigare läst i Sterner (2000) och var därför extra observanta på hur barnen uttryckte 
sig. Men Molander med flera (2009b) påpekar också att barnen måste behärska 
språket för att kunna förstå de matematiska begreppen. Upplevelsen var att barnen 
behärskar språket och började använda begreppen mer allteftersom tiden gick. Att 
tala är ett sätt att lära menar Malmer (2002), men från början var det svårt att få 
barnen att prata matematik. Detta kan bero på att de inte kände sig helt trygga med 
oss eller att de inte var vana vid att prata matematik vid en planerad aktivitet. Vi 
upptäckte att barnen använder sig av matematiska begrepp i den fria leken, vilket vi 
hörde när barnen fick leka fritt en stund vid varje tillfälle. Som pedagog är det viktigt 
att vara närvarande för att kunna lyfta det barnen uttrycker och är intresserade av. 
Att inte fastna i planerad verksamhet utan även se möjligheterna att utgå från den 
fria leken är av stor vikt. En av aktiviteterna utgick från detta sätt att tänka då vi 
ändrade vår planering och utgick från det som intresserade barnen för stunden. 
Aktiviteten bestod av att utföra olika uppdrag och därigenom uppleva lägesord med 
hela kroppen. Barnen fick då ställa sig på, bakom, under, framför och bredvid en sten 
eller ett träd, vilket de förstod och gjorde med stort engagemang. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2007) menar även att tal och taluppfattning är en av de 
viktigaste grunderna för förståelsen av matematik. Det är så mycket barnen måste 
förstå bakom siffersymbolen som Malmer (2002) visar på, det är allt för teoretiskt för 
barnen att börja med siffersymbolerna. För att träna antal räknade vi barnen vid 
varje tillfälle. Barnen fick också räkna djur i parken samt utföra uppdrag där de fick 
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hämta ett visst antal föremål från naturen. Observationen visade på att barnen 
räknade på olika sätt för att få fram ett antal. Antalsuppfattningen var inte befäst hos 
alla barn då några räknade fortare än vad de pekade på varje föremål, de kunde inte 
ge varje föremål ett räkneord. Här är ett område som förskolan skulle kunna ge 
möjlighet för vidareutveckling vilket skulle kunna leda till ett nytt utvecklingsarbete. 
Utvecklingsarbetet gav även barnen möjlighet att utveckla förståelse för parbildning 
på olika sätt. Sterner (2000) och Malmer (2002) menar att det är viktigt att möta 
begreppen i skilda situationer för att utveckla förståelse. Det visade sig att barnen 
hade förståelse för parbildning och lätt kunde para ihop två strumpor eller två kort 
som var lika. Barnen använde sig av orden lika och samma för att förklara vad 
parbilning är. Här fick vi hjälpa till att sätta ord på begreppet par. 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2006) står att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang. Varje individ måste få utvecklas utifrån sina förutsättningar och 
stimuleras till att använda hela sin förmåga. Utvecklingsarbetet genomfördes på en 
plats utomhus som vi tyckte, för barnen, var ett meningsfullt sammanhang eftersom 
det var en miljö som barnen kände igen. Brügge och Szczepanski (2007) samt 
Dahlgren och Szczepanski (2004) påpekar vikten av att förflytta lärandesituationer 
till andra miljöer än innemiljön, uterummet blir då ett komplement till klassrummet. 
Basen i utomhuspedagogik för inlärning bygger på upplevelser i den omgivande 
utemiljön enligt Linköpings universitet (2011). Förskolan som valdes för 
utvecklingsarbetet har god möjlighet att använda sig av uterummet i skogen och på 
förskolegården vilket ger stora möjligheter för planerad verksamhet samt fri lek. 
Denna fördel kanske inte alla förskolor har om de ligger mitt i staden. Här får 
pedagoger utgå från möjligheterna i den utemiljö som finns, använda förskolegården, 
besöka parker och så vidare eftersom de olika lärmiljöerna som utomhuspedagogiken 
skapar gör att barn hittar sitt sätt att lära sig på. Pedagogisk verksamhet kan på alla 
förskolor flyttas till uterummet, det handlar om pedagogens inställning och attityd.  

Utvecklingsarbetet visade på att barnens nyfikenhet lätt fångades, samt att barnens 
rörelsebehov kunde tillgodoses i denna miljö. Upplevelsen var att barnen fick positiv 
energi av att vara ute och göra aktiviteterna och de fanns inga ”tak och väggar” som 
begränsade dem. Vad gäller hälsoaspekten var vår tid på förskolan för kort för att 
kunna se alla de positiva effekterna som litteraturen i arbetet tar upp. Men vi tror 
ändå på det som litteraturen visar på med utevistelsens fördelar. Barnen får en större 
yta att röra sig på vilket minskar trängseln och även smittspridig samt att rörelse i 
största allmänhet är viktig för vår kropp. Aktiviteterna hade självklart gått att 
genomföra inomhus, men vi anser att det är bättre förutsättningar i den autentiska 
miljön. Ute kan barnen få mer sinnesintryck och större möjligheter att använda hela 
sin kropp vilket sätter tanken i rörelse menar Brügge och Szczepanski (2007) samt 
Molander med flera (2009a). De fick gå i naturmiljö och uppleva doft, fågelsång och 
klättra på stenar och titta på myrstackar med mera. Om aktiviteterna skulle ha gjorts 
inomhus hade det krävts en annan sorts planering. Till exempel när vi gjorde 
aktiviteten ”Djuren i parken” fanns en färdig miljö utomhus att inhägna där djuren 
kunde gömmas. Vi tyckte att utemiljön blev ett mer naturligt sammanhang för barnen 
att leta efter djuren i. Det kändes mer verkligt att gömma djuren under en gran, på en 
gren och bredvid en sten i den autentiska miljön. Vi upplevde det som Dahlgren och 
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Szczepanski (1997, 2004) och Eriksson (2004) beskriver, nämligen att vi befann oss 
på den rätta platsen där barnen kunde känna och uppleva djurparken.  

För att se barnens lärande och utveckling var det viktigt att ta reda på vad barnen 
visste och hade för uppfattning om matematik innan aktiviteterna började. Tanken 
var att se om barnen ändrade åsikt under utvecklingsarbetets gång. Barnens 
uppfattningar om matematik var från början att läsa, skriva och räkna. Barnen 
förklarade att räkna är när man räknar kottar, räknar barn och räknar tallbarr. 
Önskvärt hade varit om barnen hade kunnat förklara tydligare vad de menade, det är 
inte alltid så lätt att få barn att förklara vad de menar. Där hade vi kunnat vara mer 
lyhörda och ställt bättre frågor vilket vi inte lyckades med. Det förvånade oss att 
barnen inte ändrade uppfattning någon gång då vi tyckte att vi var tydliga med att 
säga att det som gjordes i aktiviteterna var matematik. Detta kan bero på att många 
av barnen har större syskon i skolan och har sett var de sysslar med. Oavsett hur 
skolbarnens matematikundervisning ser ut så består ofta läxorna av att läsa, skriva 
och räkna i matematikboken eller på lösblad vilket kan ge signaler till förskolebarnen 
om vad matematik är. Det kan även bero på hur tydligt förskolan arbetar med 
matematik. Hade vi varit på en annan förskola hade kanske uppfattningen om 
matematik varit en helt annan. Att vi satt och skrev för dokumentationen bidrog nog 
också till att barnen ansåg att matematik är att skriva, vilket uppmärksammades när 
ett barn sa skriva och pekade på blocket som vi skrev i. Pedagoger sätter tillsammans 
med barnen ofta ord på de matematiska begreppen så att barnen får en förståelse för 
begreppen. Det pedagoger kanske glömmer bort är att nämna begreppet matematik 
även om det arbetas kontinuerligt med matematik på förskolan. Därför kanske 
barnen inte kan sätta ord på vad matematik är trots att de kan många matematiska 
begrepp. Utvecklingsarbetet fångade barnens engagemang och intresse för 
matematik och det lustfyllda lärandet fick stå i centrum. Barnen fick på ett lekfullt 
sätt uppleva matematik och vi såg att lek och lärande hör ihop vilket även Lillemyr 
(2006) påpekar. Den positiva känsla som vi själva fick erfara på naturskolan kunde vi 
få förmedla till barnen och upplevelsen var att barnen tog till sig de lustfyllda 
aktiviteterna. Vår förhoppning är trotsallt att barnen har fått en positiv bild av 
matematik samt att matematik är mer än att läsa, skriva och räkna.
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Bilaga 1 

Matematik ordlista 

BENÄMNINGAR för t.ex. färg, form, storlek, utseende 

JÄMFÖRELSEORD HUR? 

1. STORLEK stor större störst 
liten mindre minst 

2. ANTAL många fler flest 
få färre färst 

3. KVANTITET mycket mer (mera) mest 
(volym) litet mindre  minst 

4. MASSA tung tyngre tyngst 
(vikt)  lätt lättare lättast 

5. LÄNGD lång längre längst 
kort kortare kortast 

6. HÖJD  hög högre högst 
låg lägre lägst 

7. BREDD bred bredare  bredast 
smal smalare smalast 

8. TJOCKLEK tjock tjockare tjockast 
tunn tunnare tunnast 

9. ÅLDER gammal äldre äldst 
ung yngre yngst 

10. PRIS  dyr dyrare dyrast 
billig billigare billigast 

ORD som ofta används i kombination med jämförelseord 

alla hälften     halv  hälften så mycket 
 dubbelt  dubbelt så mycket 
ingen ingenting  knappt nästan 
någon någonting  drygt ungefär 
lite mer än lite mindre än  resten ringa 
udda jämna  full tom 

LÄGESORD  VAR? 

i  framför utanför 
på ovanpå bakom innanför 
över överst bredvid ovanför 
under underst mellan nedanför 
först i början högst upp 
sist i slutet längst ner 
före i mitten nära 
efter mitt på närmast 
upp uppåt fram  framåt till vänster 
ner neråt bak bakåt till höger 



 

 

 

 

TIDSORD  NÄR? 

nu i dag igår snart 
då i morgon i förrgår nyss 
förr i övermorgon i fjol sedan 
alltid ständigt om en stund strax 
aldrig sällan för en stund sedan 
ofta ibland längesedan 
oftast emellanåt varje (varannan) dag 

 



 

 

 

 

Bilaga 2  Hej alla barn och föräldrar! 

Vi heter Birgitta Dalemo och Emma Norberg och vi går sista terminen på 

lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. 

Nu arbetar vi för fullt med vårt examensarbete som handlar om utomhuspedagogik 

med fokus på matematik. Vi har valt att göra ett utvecklingsarbete som innebär att vi 

planerar och genomför aktiviteter med barnen. Matematikaktiviteterna kommer att 

ske utomhus på ett lekfullt sätt, där vi vill undersöka barnens uppfattningar om 

matematik. 

Vi kommer att besöka förskolan under v. 14 och v. 15 vid ca 4-5 tillfällen. Vi är 

tacksamma om vi får ”låna” era barn för att kunna utföra vår uppgift. 

Deltagandet är frivilligt. Barnens namn eller namnet på förskolan, avdelningen eller 

gruppen kommer inte att publiceras. Vi kommer inte heller att ta några bilder eller 

filma.  

Vi bifogar en svarstalong som vi gärna ser att ni fyller i och lämnar till förskolan 

senast fredagen den 18 mars. Vi hoppas att barnen ska uppleva detta som något 

positivt och lustfyllt. 

Har ni några frågor så tveka inte att kontakt oss: 

Emma Norberg telefonnummer, mailadress@student.mdh.se 

Birgitta Dalemo telefonnummer, mailadress@student.mdh.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, mitt barn får delta på aktiviteterna 

Nej, mitt barn får inte delta på aktiviteterna 

 

Barnets namn:   Målsmans underskrift: 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

Sång: Vi äro små ettor (Melodi: Vi äro små humlor vi) 

Vi äro små ettor vi,  

vi äro små ettor vi, 

 vi äro små ettor som kan snurra ett varv, 

 vi äro små ettor vi. 

 

Vi äro små tvåor vi, 

vi äro små tvåor vi, 

vi äro små tvåor som kan backa två steg, 

vi äro små tvåor vi. 

 

Vi äro små treor vi, 

vi äro små treor vi, 

 vi äro små treor som kan hoppa tre hopp, 

vi äro små treor vi. 

 

Vi äro små fyror vi, 

vi äro små fyror vi, 

vi äro små fyror som fyrfaldigt hurrar, 

vi äro små fyror vi. 

 

Vi äro små femmor vi, 

vi äro små femmor vi, 

vi äro små femmor som kan klappa fem klapp, 

vi äro små femmor vi. 

 

 


