
1 

 

 

 

 

 

 

Matematik finns utomhus, den 
ska bara synliggöras 
-Ett utvecklingsarbete om hur lärare kan arbeta med matematik utomhus i 
förskolan.  

 

Författare 

Maria Franzén 

Linda Kjellström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation 
Pedagogik 
Examensarbete i lärarutbildningen 
Grundnivå 
15 hp 

Handledare   Marja Tertu Tryggvason 
 
Examinator   Margaret Obondo 
 
Höstterminen                                         2011 
 

  

 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Examensarbete på grundnivå 
                                                                                                                     15 högskolepoäng 
SAMMANFATTNING 
_____________________________________________________________ 
Maria Franzén 
Linda Kjellström 
Matematik finns utomhus, den ska bara synliggöras. 

- Ett utvecklingsarbete om hur lärare kan arbeta med matematik utomhus i förskolan.  

 
 
2011      Antal sidor:22 
______________________________________________________________________ 
Målet med detta utvecklingsarbete var att ta reda på hur utomhuspedagogik kan 
synliggöra och aktivera flera sinnen och därmed gynna barns lärande och utveckling i 
matematik. Detta inom områdena god taluppfattning, god problemlösningsförmåga 
samt kommunikativ förmåga. Förskolans läroplan beskriver att förskollärare ska 
ansvara för att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling. 
Utvecklingsarbetet genomfördes  på en förskola med fem barn i åldrarna fyra 
respektive fem år. Vi planerade, genomförde samt utvärderade fem olika aktiviteter 
kopplade till matematik och utomhuspedagogik. Resultatet visade att arbetet med 
matematik i utomhusmiljö ger barn möjlighet till lustfyllt och meningsfullt lärande.  
Under dessa aktiviteter stimulerades flera sinnen med hjälp av naturen och dess 
material. Detta bidrog till att barnen fick uppleva konkret matematik. Barnen 
upplevde våra aktiviteter som lustfyllda.  
_______________________________________________ 

Nyckelord: flera sinnen, förskola, synliggöra matematik, utomhuspedagogik  
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1_Inledning                                                                                                       
Vi har valt att göra ett utvecklingsarbete inom utomhuspedagogik och matematik för 
att kunna pröva om vissa matematiska förmågor kan utvecklas utomhus. Matematik 
är ett aktuellt ämne som ska förbättras inom förskolan och skolan. Detta på grund av 
att svenska elevers resultat i matematik sjunkit enligt internationella 
kunskapsundersökningarna PISA och TIMSS enligt det pressmeddelande som 
regeringen presenterade i september 2011 på sin hemsida (Mattelyftet). 
Utbildningsminister Jan Björklund har därför lagt fram nya satsningar för att lyfta 
matematikämnet. Även McIntosh (2008) menar att ett av skolans viktigaste uppdrag 
är att se till att alla elever utvecklar god taluppfattning, god problemlösningsförmåga 
samt kommunikativ förmåga. Då menar vi att det är viktigt att börja utveckla dessa 
kompetenser hos barnen tidigt.   

I nya reviderade läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) är 
matematiken förstärkt då det står att ” Förskollärare ska ansvara för att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen[ ]stimuleras och utmanas i sin matematiska 
utveckling. Även arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse 
för språk och kommunikation samt för matematik” (sid 11). Vi har därför intresserat 
oss för att ta reda på hur just utomhuspedagogik kan gynna barns lärande och 
utveckling i matematik. Vi antar även att många lärare går till skogen utan att inse 
möjligheten till lärande inom matematik som naturen erbjuder.  
Genom att barnen får uppleva mer praktiskt matematik där flera sinnen aktiveras, 
tror vi att det kan gynna barnens utveckling och förståelse samt att barnen få uppleva 
matematik som ett lustfyllt och meningsfullt ämne.  
 
När vi var barn och växte upp på 1970-talet lekte vi mycket utomhus, kanske inte 
bara för att vi endast hade en tv-kanal och hade tillgång till en vacker naturmiljö. När 
vi nu ser tillbaka på vår barndom förstår vi att naturen gav oss lugn och hade en 
avstressande inverkan på oss då, vilket vi finner än idag. Vi upplever att det alltid 
finns något att upptäcka och lära sig om i naturen, naturen öppnar för oss oändliga 
möjligheter, även inom matematik. Vi har under lärarutbildningen bara snuddat vid 
utomhuspedagogik men finner båda att pedagogiken är intressant. Maria har 
dessutom studerat utomhuspedagogik vid sidan av lärarutbildningen och blev 
inspirerad att mer noggrant förkovra sig i pedagogiken.                                                      
Elisabeth Richter beskriver i tidskriften Förskolan (2011) att många lärarstudenter 
upplever att matematik är ett svårt och ångestfyllt ämne, vilket överensstämmer med 
Lindas upplevelse. För att barnen ska få en positiv upplevelse av matematik så har 
Linda valt att överkomma sina svårigheter. Därför ville vi fördjupa oss inom 
kombinationen matematik och utomhuspedagogik.   

Enligt nationalencyklopedins hemsida är platsens betydelse för lärandet viktigt inom 
utomhuspedagogik (2011). Detta är något som vi vill ta vara på och därför låta barnen 
upptäcka matematiken med flera sinnen och hela kroppen i naturen. Detta sätt är 
tvärtemot hur vi fick lära oss matematik, då vi upplevde matematiken som ett 
självständigt arbete i en matematikbok.  Lärandet ska helst aktiveras med hjälp av 
flera sinnen menar Brügge och Szczepanski, (2007). Vi vill därför fördjupa oss i hur 
man med hjälp av naturen och flera sinnen kan synliggöra och utveckla förståelse för 
matematik.   
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1.1 Målsättning 
Målet med detta utvecklingsarbete var att ta reda på hur utomhuspedagogik kan 
synliggöra och aktivera flera sinnen och därmed gynna barns lärande och utveckling i 
matematik, inom god taluppfattning, god problemlösningsförmåga samt 
kommunikativ förmåga. 

 

2 Litteratur  
I detta kapitel beskrivs litteraturen vi använt oss utav, vilken vi anser är relevant för 
vårt utvecklingsarbete. Vi har inledningsvis valt att ge vår definition av begrepp som 
kommer att återkomma i arbetet. Därefter har vi valt att presentera två, för oss 
inspirerande teoretiker, L. S. Vygotskij och John Dewey. Efter detta avsnitt ger vi en 
definition av begreppet utomhuspedagogik och beskriver vad utomhuspedagogik 
innebär enligt kända författare. Därefter kommer ett avsnitt om matematik. 
Efterföljande avsnitt handlar om en kombination av utomhuspedagogik och 
matematik där vi beskriver hur barnen kan gynnas och utvecklas i sitt lärande i 
ämnet matematik, utomhus. Kapitel två avslutas med att beskriva styrdokumenten. 
Den nya reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 
2010) har vi fördjupat oss i, då vi anser att den har en viktig del i vårt 
utvecklingsarbete.  
 
Vår egen definiering av begrepp som används i arbetet, inspirerat av 
litteraturen.                                                                                                             

Aktivera flera sinnen= aktivera flera än ett sinnesorgan i lärsituationer som syn, 
hörsel, känsel, lukt eller smak 

God taluppfattning= exempelvis förmågan att förstå att ett antal består av flera delar 
samt hur många ett visst antal är  

Kommunikativ förmåga= förmågan att kunna samtala med andra kring ett område 

Pedagogik= platsobunden utbildningsmetod 

Problemlösnings förmåga= förmågan att lösa ett problem med väl valda strategier 

Utomhuspedagogik= metod för lärande där utomhusmiljön används både som 
klassrum och material från naturen används  

 
2.1 Teoretisk inspiration  
Reformpedagogen John Dewey levde mellan åren 1859-1952 (Sundgren, 2005). Hans 
pedagogiska filosofi var att barnet redan från start är en social samhällsvarelse. Han 
menade att om vi förstår barnet som socialt i grunden måste det också få 
konsekvenser i skolans utformade praktik. Dewey menade att atmosfären i skolan 
borde präglas av aktivt arbete, samarbete och utbyte av idéer vilka utgör en helhet för 
barnen. Kommunikation och utbyte av tankar om egna erfarenheter är då ett mål. 
Vidare beskriver Sundgren (2005) att när en planerad handling och resultatet av den 
handlingen bedöms, lär vi oss något.  
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Sundgren (2005) menar att Dewey sagt att barn lär sig genom att själva vara aktiva, 
utforskande och genom att experimentera i olika uttrycksformer. Lusten och intresset 
ökar hos barnen om de får arbeta laborativt vilket Dewey menade med sitt uttryck 
”Learning by doing”. Vidare beskrev Dewey att genom att arbeta praktiskt med 
konkret material underlättar läraren lärandet och barnen kan lättare tillägna sig en 
begreppsbildning. Dewey menade att det är viktigt att lärare väcker barnens intresse. 
 
L. S.Vygotskij levde mellan åren 1896-1934 (Säljö, 2005). Vygotskij menade att 
genom sociala erfarenheter formas människan till en tänkande, kännande och 
kommunicerande varelse. Vygotskij menade därmed att människan är både en 
biologisk och social varelse. Den biologiska utvecklingen startar vid födseln men när 
barnet börjar kommunicera språkligt med omgivningen kommer utvecklingen via 
sociokulturella faktorer. Språket är nyckeln till den sociokulturella utvecklingen. 
Genom språket blir människan delaktig i andras perspektiv och erfarenheter 
förmedlas menade Vygotskij.  Interaktion med andra bidrar till att barnen tar till sig 
olika sätt att tänka och genom det kan ett lärande ske. Vygotskij är också känd för 
begreppet den närmaste utvecklingszonen, på engelska kallat ”zone of proximal 
development” (Säljö,2005). Begreppet innebär att ett barn med stöd av en mer 
kunnig person, kan klara av utmaningar. Vygotskij (1995) menade att det är viktigt 
att vidga barns erfarenheter för att ge dem en grund  att utgå ifrån. Vidare beskriver 
Vygotskij (1995) att ju mer ett barn har sett, hört och upplevt desto mer betydelsefullt 
och  mer produktiv blir barnets fantasi, då fantasi och kreativitet hör ihop och har 
betydelse för barnets föreställningsförmåga. 
 
2.2_Utomhuspedagogik                                                                                                       

Linköpings universitets definition av begreppet utomhuspedagogik: 
”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt vilket syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion, grundat på upplevelser i autentiska situationer” 
(Linköpings universitet, 2011).  

Szczepanski är ansvarig vid Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid 
Linköpings universitet. Han har skrivit en sammanställning av aktuell forskning om 
utomhuspedagogik, i sin avhandling Handlingsburen kunskap - lärares 
uppfattningar om landskapet som lärandemiljö (2008). I forskningen framkommer 
att utomhuspedagogik handlar om var, vad, hur, när och varför läraren ska bedriva 
sin undervisning, med naturen som lärandemiljö.                                                        
Szczepanski (2007) beskriver vidare att naturen ska vara både klassrum och läromedel för att 
aktiviteten ska kunna kallas utomhuspedagogik, naturen och dess innehåll ska 
användas så långt det är möjligt. Undervisning som utgår från verkligheten skapar 
både mening, motivation och bestående kunskaper. Författaren menar även att 
aktiviteter där alla sinnen aktiveras är det enda sättet att ge alla barn möjlighet att 
lära sig. Utomhuspedagogik ger möjlighet till att barnen får utforska och erfara 
naturen med flera sinnen, vilket ger djupare och mer bestående kunskaper 
Szczepanski (2007). Vid all undervisning ska läraren utgå från barns och elevers 
tidigare erfarenheter, upplevelser och betraktelser, då dessa ofta är goda ingångar till 
ett framgångsrikt lärande menar Dahlgren (2007). Författaren beskriver vidare att 
lärandet ska drivas av barnens nyfikenhet och deras egna frågor om omvärlden. 
Brügge och Szczepanski (2007) beskriver att om lärare använder sig utav 
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undervisning utomhus förenas tanken och känslan i en direktupplevd lärsituation. En 
förstahands upplevelse, då barnen genom egen handling aktiverar flera sinnen och 
därmed ”förstår med hela kroppen”. Utevistelsen framhålls av författarna som både 
metod och plats. Även Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) belyser 
utomhuspedagogikens fördelar som ”Genom att eleverna får beröra, känna och agera 
i den fysiska miljön ökar autenticiteten”. 

Brügge och Szczepanski (2007) beskriver att genom undervisning i naturen kan 
barnen få positiva upplevelser av naturen, för att både undervisningen och 
utevistelsen ska blir rolig, spännande och trivsam. Naturen kan då vara en plats där 
barnen finner sammanhang och äkta verklighetsförankring, vilket kan leda till en 
personlig relation till naturen och ett ekologiskt förhållningssätt samt att omsorg och 
respekt för miljön, kräver kännedom om miljön.  

 Men att ta med undervisningen ut ska inte ske utan en genomtänkt planering. 
Brügge, Glantz och Sandell (2007)  beskriver att läraren ska fundera flera gånger 
kring; Varför gör jag den här aktiviteten, vad ska jag använda mig av för material och 
hur ska jag genomföra den?   För att det ska vara möjligt att genomföra god 
utomhuspedagogik menar Dahlgren (2007) att det är viktigt med goda kunskaper hos 
den undervisande läraren och ett tydligt syfte där de didaktiska frågorna står i fokus. 
Varför- frågan formuleras före vad- och hur- frågan. Var lärandet äger rum är 
mycket viktigt menar Szczepanski (2007). Platsens betydelse för undervisning ska 
därför vara genomtänkt då lärandet är ett växelspel mellan erfarenhet och reflektion, 
mellan tanke och handling. Magntorn och Magntorn (2004) menar att lärandet bör 
ske genom samspel och ur ett sammanhang där barnen får uppleva och vara kreativa, 
vilket kan bidra till att barnen blir motiverade och intresserade för 
undervisningsstoffet. Dahlgren (2007) beskriver att för framgångsrikt lärande ska 
den lärande (barnet) ha stort inflytande över uppgifters utformning och innehåll. 
Vidare beskriver Dahlgren (2007) att lärandet ska ta utgångspunkt i verkliga 
situationer och händelser, så kallat problembaserat lärande, vilket 
utomhuspedagogik innefattar. Författaren understryker vikten av reflekterande 
diskussioner och praktiska erfarenheter, då metakognition, att reflektera över sitt 
lärande, är viktigt för att vidareutveckla sin förmåga att lära sig, vilket reflektion ger 
möjlighet till. 

2.2.1 Utmaningar och risker med utomhuspedagogik                                       
För att kunna ta till sig lärandet och den utomhuspedagogiska kunskapen som det är 
tänkt, krävs att barnen är trygga i situationen och att de grundläggande behoven är 
tillfredsställda - att vara trygg, mätt och torr (Brügge, 2007). Att ha undervisning 
utomhus kräver att läraren väl känner till den naturmiljö som de ska befinna sig i, för 
att minimera riskerna och att olyckor inträffar. En trygg lärare ger barnen en trygg 
undervisningssituation menar Gulve (2005). Dahlgren (2007) beskriver att lärarens 
roll inom utomhuspedagogik är att vara en organisatör som ger spännande 
utmaningar och väcker intresse hos barnen i en naturmiljö. Lärandet måste vara 
berikande av att man är sysselsatt med aktiviteten utomhus och drivas av elevens 
nyfikenhet och dennes egna frågor inför tillvaron och omvärlden menar författaren. 
Läraren ska vara en medupptäckare som hjälper eleven att tolka upplevelser genom 
att ställa utforskande frågor, vilket kan vara en utmaning för lärare. Kunskapen ska 
läraren sedan hjälpa eleven att generalisera (Dahlgren,2007). 
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2.3_Matematik                                                                                                               
Barns första möte med matematik har stor betydelse för deras fortsatta lärande, både 
för att barnens inställning till matematik och tron på den egna förmågan grundläggs i 
den inledande undervisningen (Ahlberg, 2000). 

Matematik förknippas ofta med skolan, men lärarna i förskolan har i uppgift att 
synliggöra den matematik som omger deras barn och göra den till föremål för 
undersökningar och reflektion (Persson & Wiklund, 2007). Detta för att förbereda 
barnen för den kommande skolmatematiken vilket innebär mer abstrakt tänkande. 
Aktiviteterna ska ge förtrogenhet med ämnet och visa på matematikens 
användbarhet. Omgivningen ska möta barnens erfarenheter och förmågor och dessa 
ska användas och utvecklas i för dem meningsfulla sammanhang, då utvecklar 
barnen ett förståelseinriktat förhållningssätt till lärande (Ahlberg,2000).                  
Det är därför viktigt att inte brådska med den formella matematiken, utan lägga 
grunden för en förståelse och lust att lära sig mera (Olsson, 2000). Vidare skriver 
författaren att inlärning av matematik i förskolan är att få möjlighet att upptäcka och 
förstå samband. Matematiken kan finnas med i förskolans rutiner och barnens 
vardag. En av lärarnas uppgift är att skapa en miljö som ger goda möjligheter för 
barnen att utvecklas positivt menar Persson och Wiklund (2007). Men det ska ske på 
ett lekfullt sätt där barnen får utlopp för att utveckla egna lärandestrategier och 
motivationen ska komma inifrån barnet. Idag ser vi lek som en dimension i barns 
lärande, och lek och lärande kan därför inte skiljas åt (Doverborg, 2000). Doverborg 
(2000) beskriver även att det är avgörande för ”det livslånga lärandet” att alla lärare 
antar utmaningen att möta barnen på rätt nivå och skapa ett intresse tidigt för 
matematiken och grundlägga en matematisk förståelse. 

Persson och Wiklund (2007) beskriver att barnen påverkas både av vad och hur 
barnen får tillägna sig kunskaper. Både matematiskt innehåll och metoder har 
betydelse för barnens lärande, aktiviteterna i sig är väldigt viktiga. Men att reflektera 
med barnen efteråt är viktigt för att fånga upp barnens tankar, vad de lärt sig och hur 
de resonerar, därför är dokumentation nödvändigt. När läraren följer barnens 
lärandeprocess och sammanfattar och analyserar barnens tankar så har lärarna ett 
bra underlag för att skapa nya utmanande situationer. Detta för att anpassa 
aktiviteter efter varje individs vidareutveckling menar Persson och Wiklund (2007).  

Vidare beskriver författarna att det även är viktigt att barnen får lära sig att se nyttan 
de har utav matematik för att bygga upp ett intresse för ämnet, men även att utveckla 
ett gemensamt matematiskt språk. Matematisk förståelse hos barnen utvecklas i 
leken då de får lösa problem och samarbeta och därmed får möjlighet att få syn på 
matematiken i den egna vardagen. Men det kräver ett eget deltagande där 
matematiken utforskas och problematiseras, både enskilt och tillsammans med andra 
menar Persson och Wiklund (2007).  

2.3.1_Kommunicera-matematik                                                                       
Matematikens språk är grundläggande för att förstå matematik och bör introduceras 
tidigt i barnens värld på ett naturligt sätt (Granberg, 2000). Molander, Hedberg,  
Bucht,  Wejdmark och Lättman-Masch  (2009) menar att många av begreppen redan 
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finns i barnens vardag, men de bör belysas som matematiska begrepp. Det handlar 
om att visa att matematik inte bara är siffror och tal på papper utan också en del av 
verkligheten menar författarna. Molander m.fl. (2009) anser även att barn lär sig 
genom det kollektiva lärandet, bland annat för att de bidrar till gemensamma 
upplevelser. Genom att barnen får göra begreppen till sina egna och arbeta med dem 
konkret utvecklas en grundläggande förståelse, det passiva ordförrådet behöver göras 
aktivt genom att barnen själva säger orden, inte bara hör dem (Doverborg, 2000). 

Molander m.fl. (2009) menar att läraren bör på ett lekfullt sätt och genom dialog där 
barnet får beskriva hur det tänker, hjälpa barnen att upptäcka matematikens språk. 
Läraren bör rikta barnens fokus mot det planerade och medvetet ge stor möjlighet till 
matematisk kommunikativ kunskap. Sterner (2000) menar att det är viktigt att 
barnen får möjlighet att utveckla sin uppfattning om ordens innebörd. Även 
Granberg (2000) beskriver att om barnen får sortera och dela in i kategorier ges 
möjlighet att lära in grundläggande matematiska begrepp. Men avgörande i detta är 
hur vi lärare bemöter barnens frågor om matematik, svar och problemlösningar, för 
det har stor betydelse för hur barn utvecklar tron på den egna förmågan (Olsson, 
2000). 

2.3.2_Problemlösning                                                                                        
Problemlösning är att förstå och lösa problem samt att kunna värdera lösningen 
(Olsson, 2000). För att uppgiften ska ses som en problemuppgift ska barnet inte 
direkt kunna veta svaret på problemet, utan behöver använda sin kreativa förmåga 
för att gå runt ett hinder och därmed komma fram till svaret (2000).  Molander m.fl. 
(2009: 13) beskriver att Vygotskij´s teorier om lärande och att kreativitet och fantasi 
har betydelse även inom matematik ”Fantasi är naturligtvis viktigt i många 
situationer i livet, inte minst i matematiken. När man ställs inför ett matematiskt 
problem gäller det att vara kreativ för att hitta lösningar”.   

Om barnen får använda matematik i olika sammanhang kan undervisningen skapa 
intresse för matematiken och ge barnen en tro på sin egen förmåga (Molander m.fl.  
2009:14). Genom att barnen får föra dialog med varandra och diskutera, 
generaliserar de kunskapen och övar sig då på att fantisera inom matematikens värld, 
vilket är viktigt menar Szczepanski (2007). Matematik är ett undersökande och 
laborativt ämne vilket kräver att barnen får undersöka och upptäcka samband 
(Persson & Wiklund, 2007).  

2.3.3-Taluppfattning                                                                                                       
Det mest grundläggande inom matematik är förmågan till subitizing, vilket innebär 
att ha förmågan att ordlöst, utan att räkna, uppfatta en liten mängd föremål. Detta är 
oerhört viktigt för att kunna få god taluppfattning. Taluppfattning innebär att ha en 
känsla för tal och hur dessa kan hanteras (Olsson, 2000). I detta ingår 
antalsuppfattning, att uppfatta ett mindre antal utan att räkna dem, att kunna dela 
upp ett tal på olika sätt, att kunna bilda par, att förstå räkneord och säga ordningstal 
samt att kunna ordna antal i serier (Persson & Wiklund, 2007). Även om små barn 
ännu inte har en utvecklad taluppfattning, har de mött matematik i sin vardag på 
flera olika sätt, som att räkna trappsteg hemma, de vet vilken buss de åker med till 
förskolan eller har hört siffror nämnas (Ahlberg, 2000).  
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Gelman och Gallistel har konstruerat fem grundläggande principer vilka barn bör 
kunna, för att nå god taluppfattning (Persson & Wiklund, 2007). Av dessa principer 
har barnen i detta utvecklingsarbete fått prövat på ”Principen om den stabila 
ordningen”, vilken betyder att barnen vid uppräkning konsekvent använder en och 
samma ordningsföljd av räkneord. Men även ”kardinalprincipen” som innebär att 
barnen förstår att det sist uppräknade räkneordet också anger antalet föremål i den 
uppräknade mängden.  

2.4 Att lära in matematik i utomhusmiljön                                      
Szczepanski (2007) beskriver vikten av en kreativ lärmiljö och menar att all 
undervisning är möjlig att flyttas utomhus. För att motivera barnen och skapa 
matematisk förståelse menar Brügge och Szczepanski (2007) att 
matematikaktiviteter inomhus kan kompletteras med matematiska aktiviteter 
utomhus. På så sätt får barnen även lära sig att umgås med naturen och att känna sig 
trygga i den. Szczepanski (2007) beskriver vidare att det är viktigt att barnen får 
använda sin egen kropp i en naturnära miljö. För om lärandet ska bli en mer 
verklighetsnära upplevelse och ge barnen en förståelse för vad de kan använda sin 
kunskap till i sin vardag, kan detta leda till att barnen blir motiverade och 
engagerade. Lundegård, Wickman, Wohlin (2004) beskriver även vikten av att få 
göra praktiska matematiska aktiviteter och att det ska finnas utrymme för olika 
lösningar och kreativitet och att alla uppgifter inte ska ha ett givet svar, vilket 
naturmiljön kan erbjuda. Malmer (2002) menar att rörelser i 
matematikundervisningen kan påverka barnens tänkande positivt, vilket 
utomhuspedagogik ger möjlighet till. Författaren menar vidare att många barn med 
svårighet för matematik ofta har problem med perceptionen och 
koncentrationsförmågan och därmed kan aktiviteter med rörelseinslag gynna dem i 
sin inlärning. Även Szczepanski (2007) anser att om barnen får lära sig matematik 
med kroppen får de bättre möjligheter till lärande.  

Utomhus är det lätt att leka fram matematisk förståelse och lära barn nya 
matematiska begrepp menar Molander m.fl. (2009). Författaren belyser vidare vikten 
av att visa att matematik inte bara är siffror och tal på papper, utan också en del av 
barnens vardag - som naturen. Granberg (2000) beskriver att utomhus finns massor 
av material, vilket barn kan ordna i olika system och kategorier. De kan exempelvis 
samla kottar eller stenar efter färg, form, storlek, tyngd och på så vis göra begreppen 
till sina egna. Vidare beskriver Granberg (2000) att genom att barn får jämföra sig 
själva med saker från omgivningen tydliggörs begrepp som ”länge än” och ”kortare 
än”. Även lägesbegrepp som ovanför, bakom, framför, vid sidan av och under, kan 
utomhus relateras till den egna kroppen (Granberg, 2000). Tillgången till laborativt 
material, vilket naturen tillhandahåller naturligt, är därför ett bra gratis förråd menar 
Szczepanski (2007). 

Molander m.fl. (2009) menar att det även är viktigt att barnen får gå på djupet och 
hålla på länge med samma uppgift. Författarna beskriver även att aktiviteterna ska 
ske vid upprepade tillfällen för genom repetition lär barnen sig och självförtroendet 
växer när barnen får visa att de är bra på någonting. Viss inlärning behöver upprepas 
många gånger för att bli till kunskap, vilket kan göras genom att leka, för då upplevs 
inte inlärningen som tråkig. Molander menar att det handlar om att komplettera 
klassrumsundervisningen med ute undervisning. Läraren kan göra det läraren redan 
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gör men på ett nytt sätt, för att skapa ökad förståelse och lust hos barnen (Molander 
m.fl. 2009). 

2.5-Styrdokument                                                                                                                       
I  den nya reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 
2010) är matematiken förstärkt på flera punkter. Det står att förskolan skall sträva 
efter att varje barn utvecklar sin förståelse för läge och riktning samt grundläggande 
egenskaper kring antal, ordning och talbegrepp. Barnen ska utveckla sin förmåga att 
använda matematik för att undersöka och reflektera samt pröva olika lösningar av 
egna och andras problemställningar. Förskolan ska också sträva efter att barnen 
utvecklar sin förmåga att uttrycka och undersöka och använda matematiska begrepp 
och samband mellan begrepp. Förskolan ska även sträva efter att barnen utvecklas i 
att föra och följa matematiska resonemang utefter sin egen förmåga. Förskollärare 
ska ansvara för och genomföra arbetet med barnen genom att stimulera och utmana 
barnen i deras matematiska utveckling. Även arbetslaget ska utmana nyfikenhet och 
förståelse för matematik. Alla dessa delar inom matematik har nu tillkommit i den 
nya reviderade läroplanen för förskolan i jämförelse med den gamla läroplanen, där 
det stod att förskolan ska sträva efter att barnen ”utvecklar sin förmåga att upptäcka 
och använda matematik i meningsfulla sammanhang” (Utbildningsdepartementet, 
1998:9).   

Nya läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) beskriver även vikten av att 
barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och beskriver vidare att 
barnen bör få möjlighet att leka utomhus i planerad miljö och i naturmiljö. 
 
Styrdokumenten beskriver även att det är viktigt att förskollärarna stimulerar barnen 
med lustfyllda aktiviteter vilka barnen upplever som meningsfulla och att de ska 
främja alla barns utveckling och lust till livslångt lärande. Ett av förskolans uppdrag 
är även att utgå från barnens nyfikenhet och vilja och lust att lära 
(Utbildningsdepartementet, 2010).   

3 Planering 
I planeringskapitlet presenterar vi det tillvägagångssätt vilket vi använt oss av under 
vårt utvecklingsarbete. Vi beskriver de urval vi gjort samt hur vi har utfört våra 
observationer av barnen under aktiviteterna och aktiviteterna i sig. Slutligen 
beskriver vi de etiska forskningsprinciperna vilka vi tagit hänsyn till i detta arbete. I 
detta planeringsstadie tog vi hänsyn till barnens ålder, årstiden och det tidsomfång vi 
hade för genomförandet. Vi vet av erfarenhet att aktiviteter bör vara kortare för att 
fånga barns intresse hela tiden och hade därför dessa aspekter i åtanke.  
 
3.1 Urval och förskolans deltagande  
Vi har lärt oss av tidigare studier inom utomhuspedagogik att barn behöver känna sig 
trygga med miljön för att kunna ta till sig lärandet (Brügge & Szczepanski, 2007). 
Därför valde vi att genomföra aktiviteterna i en förskolegrupp, vilka är vana att vara 
mycket utomhus för att de direkt ska kunna ta till sig lärandet. Den valda förskolan är 
en kommunal förskola med utomhuspedagogisk inriktning. Innan vi genomförde 
aktiviteterna skickade vi ut ett missivbrev till barnens föräldrar. Detta skickades till 
vår tänkta målgrupp vilka var förskolans äldsta barn, 10 barn som alla är födda 2006 
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och då var fyra respektive fem år gamla. Detta för att informera om studiens 
tillvägagångssätt, samt för att få föräldrarnas samtycke till deras barns deltagande 
(bilaga 1). Av dessa 10 utskickade brev var det sju som gav medgivande till 
deltagande. Av dessa sju barn var det fem barn som vid aktivitetstillfället ville delta, 
tre var flickor och två var pojkar. Ett av barnen kände vi sedan tidigare, de övriga 
hade vi aldrig träffat förut. Vi planerade även att genomföra dessa aktiviteter i två 
grupper, under en förmiddag, för att alla deltagare skulle vara utomhus då vi anlände 
till förskolan. Vi kunde då gå iväg men en grupp barn i taget. Den andra gruppen, den 
väntande, skulle då kunna vara ute och leka när vi gick iväg med den första gruppen. 
Vi hade inte i förväg bestämt vilken grupp som skulle gå iväg först, bara att Maria 
skulle leda den första gruppen och Linda då observera. Sedan skulle vi byta uppdrag 
med varandra till aktiviteterna med grupp nummer två. 
 
3.2 Observationer och loggbok som datainsamlingsmetod  
Vi valde observation som undersökningsmetod för enligt Stukát (2005) innebär 
observation att titta, lyssna och registrera intryck. Observationerna skedde i samband 
med att vi hade våra utomhusaktiviteter i matematik. Vi observerade barnen i 
varandras aktiviteter för att båda skulle vara närvarande och se och höra samma 
saker, det vill säga vad barnen gjorde och sa.  En utav oss genomförde aktiviteterna 
med barngruppen och den andra satt bredvid och förde anteckningar i 
observationsschemat och på lösa papper. Vi antecknade förkortningar och stödord 
under aktiviteterna. Direkt efteråt reflekterade vi muntligt tillsammans om vad som 
verkligen hade hänt utifrån våra loggboksanteckningar och observationsschemat. 
Observationsschemat innehöll olika fokusområden som vi valde att titta på hos 
barnen, utifrån våra tre matematikområden (bilaga 2). 
Vi valde att göra strukturerade observationer vilket enligt Denscombe (2009) betyder 
att observatören bestämt i förväg vilka företeelser och att det var barnen som skulle 
observeras vid aktivitetstillfällena. Vi valde att en utav oss var deltagande 
observatörer, och den andra var deltagande på så vis att den bara noterade händelser 
vilka inträffade under aktiviteterna i ett observationsschema. Fördelen med att vara 
deltagande observatör är att man enligt författaren har goda förutsättningar att se de 
sociala samspelen i gruppen och vad som verkligen händer, menar Denscombe 
(2009). Vårt fokus i observationerna var situationer kopplade till våra tre 
matematiska områden, god taluppfattning, god problemlösningsförmåga samt 
kommunikativ förmåga. Vi började med att ta reda på barnens förförståelse kring 
matematik och naturkunskap, exempelvis nämndes allemansrätten. Detta gjordes på 
grund av att vi ville höra om barnen hade tidigare erfarenheter om matematik och om 
hur vi ska vara i naturen.   
 
Direkt efter aktivitetsutförandet skrev vi även en loggbok där vi enskilt skrev ner våra 
reflektioner kring våra observationer. Vi upplevde att denna metod gav mycket 
värdefull information och som Bjørndahl (2005) beskriver kan observation som 
metod hjälpa oss att utvecklas till bättre lärare. Bjørndahl (2005) beskriver vidare att 
genom att observera varandra ges möjlighet att ge återkoppling och att reflektera 
kring vad som hände, för att synliggöra positiva aspekter och föra det pedagogiska 
arbetet framåt.  
Att föra loggbok menar Bjørndahl (2005) är ett tidseffektivt sätt att sammanställa 
sina reflektioner och skapa en djupare förståelse för vad som hänt. Enligt Bjørndahl 
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(2005) kan man med hjälp av loggbok få en fördjupad bild av barnens lärande och 
utveckling och möjlighet att reflektera över sin egen roll i aktiviteterna, då denna 
dokumentationsform är mycket detaljerad. Vi valde att skriva en ostrukturerad 
loggbok där vi beskrev händelserna i kronologisk ordning för att få med så mycket 
detaljer som möjligt. Bjørndahl (2005) beskriver dock att en ostrukturerad loggboks 
nackdel är att den kan vara krävande att analysera i efterhand.  
 
3.3 Etiska principer  
Stukát (2005) beskriver att Vetenskapsrådet har fyra etiska huvudkrav vilka forskare 
skall förhålla sig till vid forskning. De fyra kraven innefattar information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).                                  
Enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011) informerade vi barnen och deras 
föräldrar på förskolan via ett missivbrev (bilaga 1) om målet och innehållet med 
utvecklingsarbetet. Missiv- brevet skickades ut till dem innan studien började och 
föräldrarna fick underteckna en talong för att godkänna sitt barns deltagande. Barnen 
tillfrågades vid varje aktivitetstillfälle om de ville delta och informerades om att de 
kunde avbryta när som helst. På så vis tog vi även hänsyn till samtyckeskravet.  För 
att skydda barnens identitet och uppnå konfidentialitetskravet har vi aldrig noterat 
barnens personuppgifter eller förskolans namn eller kommun i våra 
observationsdokument. Det är vår uppgift som observatör och forskare att behandla 
personuppgifterna med försiktighet så ingen utomstående kan identifiera barnen. 
Informationen som insamlades kommer bara att användas i vårt utvecklingsarbete 
och kommer inte att användas i andra sammanhang, vilket gör att vi även tar hänsyn 
till nyttjandekravet. 
 
 

4 Genomförande av utvecklingsarbetet  
I det här kapitlet kommer vi beskriva våra aktiviteter samt reflektera över våra 
resultat av aktiviteterna och observationerna. Vi planerade fem olika aktiviteter 
utifrån vårt mål och genomförde dessa fem aktiviteter med varsin barngrupp. 
Aktiviteterna genomfördes så lika det går utifrån planerat material, metod och ordval. 
Men som vid all pedagogisk aktivitet var även vi tvungna att anpassa oss efter barnen 
och situationen. Våra aktiviteter hade vi planerat tillsammans utifrån vårt mål med 
utvecklingsarbetet. Vi har i detta tagit del av aktivitetstips ifrån litteratur i matematik 
bland annat, Hur långt är ett äppelskal? – tematiskt arbete i förskoleklass. Men 
även böcker i utomhuspedagogik, Utomhusdidaktik, därtill utomhuspedagogik 
böcker kopplat till matematik, Att lära in matematik ute och Utematte för 
meningsfullt lärande- Förskoleklass till skolår 3. 
 
Avsnitt 4 är indelat i underrubriker där vi först presenterar aktiviteterna och hur 
dessa genomfördes, därefter analyserar vi aktiviteten i förhållande till den nya 
reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) eller 
litteratur vi använt oss utav i litteraturavsnittet. I samma stycke presenterar vi även 
vår observation och reflektion i förhållande till de olika aktiviteterna. 
 
4.1 Presentation och barnens förförståelse kring matematik och naturen. 
Vi hade packat en korg med material som vi skulle behöva under aktiviteterna. Den 
innehöll en vit plastad duk som skulle ge en naturlig samlingsplats, flera pinnar i 
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olika storlek och tjocklek, en (magisk) liten duk, fem kastanjer och en tygpåse med 
uppdragskort. Personalen skickade med frukt till barnen, som vi även packade ner. Vi 
hade därmed en genomtänkt planering inför alla aktiviteter. Som läraren ska vi 
fundera flera gånger kring; Varför gör jag den här lektionen och vad ska jag använda 
mig av för material och hur ska jag genomföra den? Vi började med att gå till vår 
uttänkta samlingsplats i skogen. På samlingsplatsen satte vi oss runt den vita 
medhavda duken och presenterade oss för barnen och berättade vad och varför vi 
skulle göra detta uppdrag. Vi berättade då att dessa aktiviteter skulle utföras på 
denna plats i skogen, vilken låg precis intill förskolan för att barnen skulle känna sig 
trygga med miljön. Vi tänkte att dessa aktiviteter som bedrevs i naturen skulle ge 
barnen positiva upplevelser av naturen. Naturen kan vara en plats där barnen finner 
sammanhang och verklighetsförankring. Vi började med att ta reda på barnens 
förförståelse kring både matematik, naturen och allemansrätten. Vi var här inte ute 
efter några ”rätta svar” utan barnens egna erfarenheter, men vi var medvetna av egen 
erfarenhet att barn ofta vill presentera ”rätta svar” för att vara duktiga och vara vuxna 
till lags. Detta gjorde vi på barnens villkor genom att ställa frågan ”Vad kan 
matematik vara för någonting, kan ni berätta något!?” Vi ställde frågan 
förutsättningslöst, för att barnen inte skulle uppleva att de var tvungna att säga 
något.   
 
4.1.1 Observation och reflektion över barnens förförståelse kring 
matematik och naturen 
Vid ankomst var barnen nyfikna men samtidigt avvaktande inför oss. Personalen var 
nyfikna på våra aktiviteter med barnen och ville ta del av vårt arbete. Vi frågade 
personalen vilka barn som hade fått tillåtelse att delta och bad dem välja ut barn till 
två lämpliga grupper, då de känner barnen bäst. Vi frågade de utvalda barnen om de 
ville följa med och ”Leka matematik i skogen här intill?” Några av barnen var 
avvaktande och tackade nej, vilket accepterades av oss. Pojkarna visade inte stort 
intresse för att följa med, så vi frågade om de ville följa med och trolla i skogen. Vi sa: 
”Ska ni följa med och matematiktrolla med oss i skogen här uppe”? Då blev de 
intresserade och ville följa med. Då kom en utav pojkarnas kompisar på förskolan 
fram och ville följa med. Denna pojkes föräldrar hade också fått erbjudande av oss via 
missivbrev att delta. Men vi hade ej fått tillbaka något svar från föräldrarna, honom 
kunde vi därför inte ta med. Förskolepersonalen lockade med en annan aktivitet för 
att pojken skulle vara nöjd med att stanna kvar på gården.  

Vi hade tänkt att det skulle vara blandade barngrupper, vilket personalen hade 
planerat grupperna utefter. Men då några pojkar inte ville vara åtskilda, föll det sig 
naturligt att en grupp endast bestod av pojkar och en av endast flickor. För att barnen 
skulle känna sig trygga och bekväma med oss och situationen fick grupperna vara så. 
Innan vi genomförde första aktiviteten bad vi barnen att sätta sig mitt emot oss och 
nära duken för att de skulle se bra. Brügge (2007) beskriver att för att kunna ta till sig 
den utomhuspedagogiska kunskapen som det är tänkt, kräver det att barnen är trygga 
i situationen och att de grundläggande behoven - att vara trygg, mätt och torr- är 
tillfredsställda. Därför bjöd vi barnen på frukt, för att de skulle ha energi till att utföra 
aktiviteterna. När barnen åt frukt frågade vi dem om de visste något om matematik. 
Alla barnen svarade ”Jag vet inte”. Sen frågade vi dem om vad man ska tänka på i 
naturen och om de visste vad Allemansrätten var för något. Då sa ett av barnen att ”i 
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skogen ska man inte bryta pinnar” och ett annat barn sa ”Man ska plocka pinnar på 
marken”, de övriga sa inte någonting eller ”Jag vet inte”. Vi bekräftade då barnens 
tankar genom att dra parallellen att ”Om man tänker sig att träden är människor och 
deras tjocka grenar är armar, då blir inte träden glada om vi bryter av armarna på 
dem.” Det bekräftade alla barnen och sa att ”nej för så får man ju inte göra”.  Olsson 
(2000) menar att det är avgörande hur vi lärare bemöter barnens frågor och svar, för 
det har stor betydelse för hur barn utvecklar tron på den egna förmågan vilket även 
nya reviderade läroplanen belyser vikten av (Utbildningsdepartementet, 2010).  

4.2 Planering och genomförande av aktivitet 1: Subtizing 
Syftet med denna aktivitet var att öva barnens förmåga att snabbt uppfatta ett litet 
antal föremål utan att räkna dem, kallat subtizing, vilket ingår i god taluppfattning. Vi 
lade i denna övning ett antal naturföremål på en vit duk, utan att barnen såg antalet 
föremål, detta för att barnen på ett tydligt sätt sedan skulle se vilka föremål vi 
arbetade med. Vi började med ett lägga ett litet antal naturföremål under en vanlig 
duk som vi benämnde som ”magisk” för att fånga barnens uppmärksamhet och göra 
det hela spännande. Detta för att det i nya reviderade läroplanen står att förskolans 
uppdrag är att utgå från barnens nyfikenhet och vilja och lust att lära. Därefter lyfte vi 
på duken och uppmanade barnen att titta på föremålen en kort stund. Sedan lade vi 
på duken och frågade barnen ”Vad var det för någonting?” och därefter ” Hur många 
såg du?” För att få en uppfattning om barnen hade uppfattat rätt antal naturföremål, 
och därmed har subtizingförmåga. Vi lade först dit två pinnar, sedan ökade vi på till 
fyra pinnar och till sist tre pinnar. Vi valde att ha tre till antalet sist för att det skulle 
ge en naturlig övergång till matematikaktivitet nummer två. 
 
 
4.2.1 Observation och reflektion över aktivitet 1  
Vid aktiviteten visade det sig att alla barn kunde uppfatta rätt antal föremål då vi 
visade två och tre pinnar, men att uppfatta att det låg fyra pinnar var det endast en av 
pojkarna som såg. En av flickorna sa högt att det låg tre pinnar när vi hade visat fyra 
pinnar, vilket kanske medförde att de övriga påverkades och då också sa att de sett att 
det låg tre pinnar. Vi upptäckte då också att vi kanske lade pinnarna för tätt så de 
kanske uppfattades som endast tre till antalet. Denna aktivitet visade att de flesta av 
barnen kunde uppfatta ett mindre antal utan att räkna dem. Vi uppfattade att de 
tyckte denna aktivitet var lustfylld då de med spänning väntade på att vi skulle byta 
ut antalet pinnar efter varje delmoment, vilket stämmer överens med förskolans 
läroplan. 
 
4.3 Planering och genomförande av aktivitet 2: Matematiska begrepp 
komparering och räkneord 
Syftet med denna aktivitet var att barnen skulle få jämföra och kategorisera pinnar, 
för att höra om barnen använde matematiska begrepp vilket ingår i god 
taluppfattning och god kommunikativ förmåga. Vi lät de tre pinnarna från övning ett 
ligga kvar på den vita duken och frågade barnen om de kunde sortera pinnarna på 
något sätt. Vi ville där ta reda på hur de jämförde pinnarna. Vi uppmanade barnen att 
känna på pinnarna och storleksordna dem. Vi frågade barnen om pinnarna var lika 
tjocka, lika långa och hur de kändes i handen, för att barnen skulle uppleva 
aktiviteten med flera sinnen. Därefter frågade vi barnen om de tyckte att pinnarna 
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såg ut som något djur. Barnen tyckte att pinnarna såg ut som maskar eller ormar. Då 
sa vi till barnen att vi skulle leka att ormarna skulle tävla om vilken orm som kunde 
ringla av duken först, för att locka fram ordningstalen hos barnen.  
 
4.3.1 Observation och reflektion över aktivitet 2                                                      
Barnen jämförde pinnarna och beskrev dem med vardagliga begrepp som ”störst, 
mellan, minst, lång, kort och rund”. Många av begreppen finns redan i barnens 
vardag, men det behöver förtydligas för barnen att samma ord kan ha en innebörd i 
vardagliga sammanhang och en annan i matematikspråket. Matematiskt språk är 
grundläggande för att förstå matematik och bör därför introduceras tidigt för 
barnen. I samma aktivitet ville vi ta reda på om barnen visste hur man kan 
komparera de olika begreppen exempelvis stor, större, störst och kort, kortare, 
kortast. Då frågade vi barnen om de kunde fortsätta med hjälp av vårt stöd när vi 
började beskriva en pinne som ”lång, denna är längre och vad är den sista pinnen 
då?” Vår tanke var där att pröva Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingsszonen, 
där barnet lär av någon som kan lite mer. Men inget av barnen kunde fullständigt 
komparera något av begreppen på egen hand eller med vår hjälp. De sa exempelvis 
”störst, mellan, minst” eller ”smal, kortare, kortast” eller ”jag vet inte ” när vi hade 
påbörjat en komparering. Men vi sa korrekta kompareringar och bad barnen att 
härma oss för att aktivera deras passiva ordförråd. Molander m.fl. (2009) menar att 
utomhus är det lätt att leka fram matematisk förståelse och lära barn nya 
matematiska begrepp. Vi hade tänkt oss att barnen skulle svara att den första ormen 
vilken ringlade ut från duken skulle komma på första plats och ormen efter på andra 
plats och tredje plats. Istället benämnde barnen ormarnas placering som etta, två och 
trea. Inget av barnen hade hört talas om räkneorden som vi sa. De hade kanske inte 
hört talas om dessa begrepp som matematiska termer tidigare, eller kände sig blyga i 
situationen.  
 
 
4.4 Planering och genomförande av aktivitet 3: Dela tal 
Syftet med denna aktivitet var att se om barnen kunde dela upp ett för dem bekant 
antal, vilket ingår i god taluppfattning. Denna aktivitet inledde vi med att fråga om 
barnen kunde trolla eller hade sett trolleritrix förut. Vi frågade också om något av 
barnen kunde en trolleriramsa för att på ett lustfyllt sätt fängsla barnen. Sen frågade 
vi hur gamla barnen var och hur de kunde visa det, för att sedan visa hur man kunde 
dela upp just det antalet år, vilket barnen var väl bekanta med.  I den första gruppen 
var alla flickorna fyra år och i den andra gruppen var alla pojkarna fem år, och alla 
barnen kunde visa med sina fingrar hur gamla de var. Därefter visade vi fyra/fem 
kastanjekärnor för barnen. Vi frågade om de visste vad det var för något? Vi visade 
även var kastanjekärnorna kommer ifrån, eftersom de i naturen har sitt skal på sig. 
Detta för att få in naturkunskap på ett naturligt sätt i sammanhanget. Tillgången till 
konkret och laborativt material, vilket finns tillhands i naturen, är ett bra gratis 
förråd, vilket vi använde oss utav.  
 

Dessa fyra/fem kastanjer frågade vi barnen om de kunde dela upp på något sätt, för 
att ta reda på om barnen kunde dela antalet fyra/fem. Exempelvis att ett och tre blir 
fyra tillsammans eller att två och två också blir fyra.  Barnen berättade för oss att de 
inte visste hur de kunde delas upp. Då en av kastanjerna rullade iväg i pojkarnas 
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grupp ledde detta till en naturlig uppdelning av antalet fem. Pojkarna bekräftade med 
”hummande” att fem kan delas upp i ett och fyra. Vi fortsatte att delade upp de 
fyra/fem kastanjerna på olika sätt direkt på vita duken. Flickorna satt och lyssnade 
intresserat hela tiden och gav kommentarer om hur många som låg uppdelade. 
Pojkarna svarade fåordigt på våra frågor. Vi bad dem därför att hämta varsin trollstav 
i skogen för att dem skulle bli mer delaktiga och intresserade av aktiviteten. Vi sa 
därefter till alla barnen i respektive grupp att vi skulle trolla bort några av dessa 
kastanjer och att de skulle gissa hur många som trollats bort. Vi frågade därefter ”hur 
många vi hade från början” och ”hur många vi hade kvar” och ”hur många vi trollat 
bort” med hjälp av barnens trolleriramsor. Barn lär sig genom att själva vara aktiva 
och på egen hand få utforska och experimentera i olika uttrycksformer. Lusten 
och intresset ökar hos barnen om de får arbeta laborativt.  
  
   

4.4.1 Observation och reflektion över aktivitet 3 
Barnen upplevde trolleriaktiviteten som spännande och de var ivriga att inleda 
aktiviteten och kom med förslag på trolleriramsor, exempelvis ”Hokus pokus” och 
”Simsalabim”.  
Alla barnen kunde visa sin ålder med hjälp av sina fingrar och kunde därmed räkna 
upp ett mindre antal och visa detta konkret. Men att veta hur många kastanjer som 
trollats bort var svårare för barnen. Pojkarna hade svårt att förstå uppdelningen av 
antalet fem, men med vår hjälp, där vi visade med hjälp av fingrarna, blev det lite 
lättare. Då pojkarna svarade fåordigt på våra frågor undrar vi om aktiviteten inte var 
så intressant för dem? Vi försökte fånga pojkarnas koncentration genom att be 
pojkarna hämta var sin egen trollstav i skogen, vilket ökade pojkarnas motivation.  
Att göra eleverna mer delaktiga i aktiviteten och förberedelser inför aktiviteten har vi 
därmed fått bekräftat att det är som Dewey (2005) menar, viktigt. Flickorna hade lika 
svårt att dela upp antalet fyra och kom inte ofta med rätt antal borttrollade kastanjer, 
men ändå intressant redan från början för flickorna.  Men kanske var aktiviteten för 
svår för denna barngrupp som inte arbetat med uppdelning av antal tidigare, på detta 
sätt? 
Några av barnen kom med egna idéer och försökte gissa på rätt antal, men det var få 
barn som utvecklade varandras tankar ytterligare. En av pojkarna hakade på den 
andres tankar och förde resonemanget vidare om hur många kastanjer som trollats 
bort. Men de kom ändå inte fram till rätt antal.  Flickorna diskuterade med varandra 
om hur många kastanjer som försvunnit, men kom ändå inte fram till rätt antal varje 
gång. Men flickorna visste ibland hur många kastanjer som trollats bort. Vygotskij 
(Säljö, 2005) menar att genom språket blir människan delaktig i andras perspektiv, 
interaktion med andra bidrar till att barnen tar till sig olika sätt att tänka och genom 
det kan ett lärande ske. Barnen kommenterade uppdelningarna och gav varandra 
kommentarer i båda grupperna. 
 
 
4.5 Planering och genomförande av aktivitet 4: Problemlösning 
Syftet med denna aktivitet var att se om barnen hade någon strategi för att lösa ett 
matematiskt problem, vilket ingår i god kommunikativ förmåga samt god 
problemlösningsförmåga. Barnen fick i uppdrag att hämta var sin pinne, lika lång 
som sin egen hand och sen återvända tillbaka till vårt samlingsställe. Barnen hittade 
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snabbt en egen pinne, men frågade oss om vi tyckte att den var lika lång som deras 
hand. Vi bekräftade deras tankegångar och hjälpte de barn som hade svårt att hitta en 
lagom lång pinne. Därefter byggde vi lärare ihop deras pinnar tillsammans med några 
egna pinnar, till en figur. Vi frågade därefter barnen om de tyckte att figuren såg ut 
som något djur. Barnen gav olika förslag. Sen upplyste vi barnen att djuret hade sitt 
huvud åt ett håll, höger/vänster och frågade om barnen visste hur man kunde flytta 
pinnarna för att djuret skulle titta åt det andra hållet. Detta för att se om barnen hade 
någon strategi för att lösa denna problemuppgift. Pojkarna var ivriga att påbörja 
aktiviteten och började genast plocka med materialet. Flickorna var mer avvaktande 
förutom en utav dem, som direkt började flytta pinnarna. 
 
 
4.5.1 Observation och reflektion över aktivitet 4  
Barnen klarade uppdraget med att hitta varsin pinne som var lika lång som den egna 
handen. När barnen sedan kom tillbaka till samlingsplatsen byggde vi ihop figuren av 
pinnarna till ett av oss förutbestämt djur.  Där frågade vi barnen om de tyckte att 
figuren såg ut som något djur och fick då flera förslag. Detta visade att barnen hade 
en föreställningsförmåga och kunde tänka kreativt och fantisera vilket Molander m.fl.  
(2009) beskriver att Vygotskijs teorier om lärande handlar om. Vi enades om att 
figuren var en giraff. Vi vuxna sa att ”nu tittar figuren på dig xx (barnets namn), 
giraffen tittar åt höger. Kan ni flytta pinnarna så giraffen tittat på dig xx (ett annat 
barns namn) och då tittar åt vänster?”  Båda pojkarna flyttade pinnarna själva så 
giraffen bytte håll. Flickorna däremot började då hålla på med sina medhavda 
gosedjur och två utav dem visste inte hur de skulle flytta pinnarna så giraffen tittade 
åt det andra hållet. Men en av flickorna kunde denna problemlösning och vände på 
giraffen. Båda pojkarna visade vid denna aktivitet enligt Olsson (2000) 
problemlösningsförmåga och var ivriga att själva få flytta pinnarna flera gånger. Men 
flertalet av flickorna visade mindre intresse för aktiviteten. 
 
4.6 Planering och genomförande av aktivitet 5: Uppdragskort  
Syftet med denna aktivitet var att undersöka om barnen kunde utföra matematiska 
uppdrag som vi hade planerat, vilket ingår i god taluppfattning, god kommunikativ 
förmåga samt god problemlösningsförmåga. Vi hade förberett en tygpåse med 
inplastade uppdragskort som det stod olika uppmaningar på. (Se bilaga 5). 
Uppdragskorten innehöll uppmaningar som att exempelvis ”Hämta lika många saker 
som du har fingrar på en hand”, ”Hämta ett litet löv, hämta sedan ett stort”, ”Hämta 
en kort pinne och en längre”,” Hämta något gammalt och något nytt”. Vid det sist 
nämnda uppdraget hämtade de då en rutten (gammal) pinne och ett grönt (nytt) 
grässtrå. Vi hade även med en gåta ”Litet och tunt, inte runt. Växer och står där du 
går”. Dessa skulle barnen få utföra i skogen där vi befann oss. Barnen fick dra varsitt 
uppdragskort och vi vuxna läste vad uppdraget gick ut på och sedan gjorde vi alla 
uppdraget tillsammans. Detta för att sociala erfarenheter formar människan till en 
tänkande, och kommunicerande varelse.  Innan vi påbörjade vårt uppdrag tog vi reda 
på om barnen förstod vad vi skulle göra vid varje enskilt uppdrag genom att fråga 
dem ”Förstår ni vad vi ska göra?” Vi lät då barnet som dragit uppdragskortet förklara 
vad vi skulle göra, innan uppdragen påbörjades.  
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4.6.1 Observation och reflektion över aktivitet 5 
Alla barn var ivriga att dra kort från uppdragspåsen vilket visade på att denna 
aktivitet fångade barnens intresse. Barnen visade på att de förstod uppdragen genom 
att själva aktivt börja leta efter naturföremål och startade direkt efter att vi läst 
uppdragsformuleringen och bett barnen förklara vad de skulle göra. Barnen hjälpte 
varandra att utföra uppdragen och Vygotskijs teori om den närmaste 
utvecklingszonen användes. Uppdraget som var en gåta visade sig vara lite svår, 
barnen behövde vår hjälp mer vid det uppdraget, för att finna gåtans svar som var ett 
grässtrå. 
 Vi hade efteråt diskussioner för att ta reda på hur barnen tänkte kring sina hämtade 
naturföremål eftersom Olsson (2000) beskriver att det är viktigt att bemöta barnens 
frågor och svar. Detta för att fånga barnens tankar, bekräfta deras insats och belysa 
deras matematiska utomhuspedagogiska lärande (Utbildningsdepartementet, 2010). 
Vi avslutade våra aktiviteter med att fråga barnen hur de upplevde aktiviteterna, och 
lät dem berätta om de hade haft roligt. Alla var delaktiga i diskussionen och alla fick 
komma till tals och berätta hur dem upplevt dessa aktiviteter. Vi upplevde att fler 
vågade prata mer då jämförelsevis med i början av aktivitetstillfället, då barnen var 
mer reserverade för oss. Alla barnen uttryckte att de hade haft mycket roligt. Ett barn 
sa ”Det här var jättekul”. Ett annat sa att det var ”roligt”.  
 

 
5 Diskussion 
Vi har valt att dela in vårt diskussionskapitel i tre delar, en metoddiskussion som 
kallas för planeringsdiskussion, en resultatdiskussion och en pedagogisk och 
didaktisk slutsats. I planeringsdiskussionen har vi gjort en kritisk granskning av vår 
planering och vårt genomförande av utvecklingsarbetet, samt beskrivit hur man på 
olika sätt kan vidareutveckla matematik och utomhuspedagogik. I 
resultatdiskussionen utgår vi från vårt mål och kopplar ihop våra 
loggboksanteckningar och observationer  av de utförda aktiviteterna med vår 
teoretiska del. Vi inleder med en generell diskussion vilken sammanfattar våra egna 
reflektioner och tankar kring arbetet samt framkomna resultat. Vi har valt att dela 
upp vår resultatdiskussion efter våra tre matematikområden vilka är god 
taluppfattning, god problemlösningsförmåga samt kommunikativ förmåga. Därefter 
följer en diskussion kring hur utomhuspedagogik kan gynna lärandet. Avslutningsvis 
beskriver vi de pedagogiska och didaktiska slutsatserna vilka vi anser är viktiga. Där 
sammanväver vi utvecklingsarbetet med en reflekterande diskussion kring hur 
utomhusmiljön kan gynna barns möjligheter till lärande och utveckling i matematik. 
 
5.1 Planeringsdiskussion 
Vår tanke med upplägget av följden på aktiviteterna, aktivitetsprogressionen, var att 
materialvalet skulle ge en naturlig följd åt nästkommande aktivitet och stiga i 
svårighetsgrad. Vi valde att genomföra fem aktiviteter var, alla var olika varandra och 
hade olika mål. Detta upplevde vi positivt och för gruppen och stunden som ett väl 
fungerande upplägg. Men vi hade även kunnat genomföra flera aktiviteter med 
samma mål, exempelvis att alla aktiviteter skulle vara inom området god 
taluppfattning. Detta för att förminska hela utvecklingsarbetets målsättning. Vi hade 
även kunnat återkomma till förskolan och gjort samma eller liknande aktiviteter med 
samma barngrupp en gång till och se om barnen hade utvecklat sin matematiska 
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förståelse. Men på grund av tidsbrist kunde vi inte återkomma till förskolan, men ser 
gärna att framtida forskare gör det. Då repetition främjar lärandet menar Molander 
m.fl. (2009). Då resultatet av dessa aktiviteter visade att barnen uppfattade dem som 
lustfyllda, så tror vi att dessa aktiviteter kan bidra till att barnen upplevde att lärandet 
var roligt och meningsfullt. Detta är extra viktigt och ett av förskollärarens uppdrag 
enligt nya reviderade läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Vi 
tror på att introducera lustfyllda matematikaktiviteter i förskolan, som vi gjorde, för 
att gynna ”det livslånga lärandet” (Doverborg, 2000). Vi menar att dessa aktiviteter 
inte kräver någon lång planering eller är kostsamma, utan dessa kan användas i det 
dagliga arbetet utomhus på förskolan.  
 
5. 2 Resultatdiskussion 
Målsättningen med detta utvecklingsarbete var att ta reda på hur utomhuspedagogik 
kan synliggöra och aktivera flera sinnen och därmed gynna barns lärande och 
utveckling i matematik, inom god taluppfattning, god problemlösningsförmåga samt 
kommunikativ förmåga. Enligt nya reviderade läroplanen för förskolan ska barnen 
ges möjlighet att utveckla kunskap i flera uttrycksformer som fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet, vilka förutsätter och samspelar med varandra 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Matematik är ett undersökande och laborativt 
ämne vilket kräver att barnen får undersöka och upptäcka samband (Persson & 
Wiklund, 2007). Våra aktiviteter visade att utomhuspedagogik kan aktivera flera 
sinnen och ge gemensamma upplevelser och därmed kan bidra till ett lärande om 
matematik. Enligt Säljö menade Vygotskij (2005) att människan är en social varelse 
som utvecklas tillsammans med andra.  Fantasin och kreativiteten växer vid fler 
ökade erfarenheter och vid delade erfarenheter menar Vygotskij (1995). Liksom 
Vygotskij kan vi utifrån vårt resultat se att barn lär tillsammans med andra och 
upptäcker nya sätt att erövra kunskaper och färdigheter genom aktiviteter.  Men för 
att kunna bedöma om aktiviteterna har gynnat barnens lärande i matematik bör 
dessa och andra aktiviteter genomföras vid flera tillfällen. Resultaten visade att när 
barnen arbetade med konkret naturmaterial utomhus fick de stöta på matematik i 
olika uttrycksformer. Utomhuspedagogik kan därmed bidra till att barn i och med 
dessa aktiviteter även fått möjlighet att uppleva matematik som både ett lekfullt, 
lustfyllt och meningsfullt ämne, vilket läroplanen för förskolan beskriver 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Barnen kan få en fördjupad förståelse för 
matematik i och med detta. Detta anser vi är viktigt då vi inledningsvis ville ta reda 
på barnens förförståelse om matematik, men barnen svarade bara att de inte visste, 
eller inte ville säga någonting. Barnen kan vid detta inledande tillfälle ha varit 
reserverade inför oss och säkert inte visste vad de skulle svara eller ”vad vi som 
blivande lärare ville ha för svar”. Intentionen var inte att få reda på några rätta svar, 
utan att ta reda på barnens matematiska förförståelse. Men barnen svarade fåordigt. 
Om barn generellt i förskolan har en liten eller ingen förförståelse för matematik är 
det extra viktigt att lärare synliggör matematiken i barnens vardag.  
 
5.2.1 Resultatdiskussion kring god taluppfattning 
Vi påbörjade aktivitet nummer ett och det resultatet visade att flera av barnen hade 
subtizing förmågan och kunde uppfatta ett mindre antal föremål utan att räkna dem, 
som Persson och Wiklund (2007) beskriver. När antalet föremål blev fler upplevdes 
uppgiften svårare för barnen. Detta kan ha berott på att föremålen låg för tätt ihop för 
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att barnen skulle se rätt antal tydligt. Det skulle även kunna bero på valet av 
naturmaterial. Hade stenar valts istället för pinnar hade kanske antalet föremål varit 
lättare att urskilja för barnen. Denna matematikaktivitet upplevde barnen ändå som 
lustfylld då resultatet visade att barnen ville göra aktiviteten upprepade gånger. Att 
ha denna lek flera gånger och ständigt öka antalet föremål och variera material vore 
bra, för att barnen skall utöka sin taluppfattning. Detta skulle kunna ses som en 
utmaning för barnen och aktiviteten ses därför som möjlig att individualisera. 
Resultaten visar att om vi efter varje delmoment av aktiviteterna tagit vara på 
barnens svar och skapat en diskussion samt kopplat barnens svar till något de kan 
relatera till från sin vardag, hade detta kunnat tydliggöra förmågan att se samband. 
Vygotskij beskriver att genom att diskutera kan barnen hjälpas vidare i sin utveckling 
(Säljö, 2005).  

Under aktivitet nummer tre, då barnen skulle dela upp talen fyra alternativt fem med 
hjälp av kastanjerna, visade resultatet att aktiviteten var svår för flertalet barn i båda 
grupper. Barnen fick hjälp med att se det givna antalet genom att vi visade rätt antal 
med våra fingrar. Men resultatet visar att flertalet av barn inte förstod vad de skulle 
göra, då de gissade på fel antal.  Detta kan ha berott på vårt sätt att förmedla 
aktiviteten, eller var barnen inte bekanta med sådana matematikaktiviteter? Detta 
har vi ännu idag inget svar på, men anser ändå att när lärare ska utföra denna 
aktivitet i framtiden är det viktigt att vara tydlig med vad och hur man menar för att 
barnen ska förstå. Som Sundgren (2005) skriver kan användning av konkret material 
bidra till att barnen lättare förstår uppdelning av ett tal vilket vi i denna aktivitet 
använde. Barnen visade ändå att det var svårt att förstå vad aktiviteten handlade om. 
Till viss del kände vi ett intresse från barnens sida när de var aktiva genom att de 
samtalade med oss och varandra om aktiviteten. Kommunikationen som utspelade 
sig mellan barnen i båda grupperna kan vara en orsak till att barnen nu var lite mer 
bekväma i situationen eftersom detta var den tredje aktiviteten. Eller också föll det 
sig naturligt för barnen att samtala just där och då. Vygotskij menar att människan, 
genom språket, blir delaktig i andras perspektiv (Säljö, 2005). Interaktion med andra 
bidrar till att barnen tar till sig olika sätt att tänka och genom det kan ett lärande ske. 
För att lära barn att dela upp tal visar vårt resultat att det behövs flera aktiviteter med 
samma mål för att barn ska bli säkra på att dela upp ett givet antal. Men då barnen 
diskuterade med varandra om kastanjerna, visar resultatet att Deweys teori stämmer 
(Dewey,2005) då konkret material fångar barns intresse och är användbart. Detta 
kan ekonomiansträngda förskolor utnyttja i sina pedagogiska aktiviteter. 
 
5.2.2 Resultatdiskussion kring god problemlösningsförmåga 
Resultatet visade att pojkarna kunde flytta på pinnarna så figuren ändrade håll. 
Däremot var det endast en av flickorna som kunde detta. Vad berodde då detta på 
undrar vi? Hade pojkarna och den flickan gjort denna eller liknande 
matematikaktivitet förut? Tog flickornas medhavda gosedjur över barnens intresse 
istället för aktiviteten? Detta tror vi kan vara en anledning till varför de två andra 
flickorna inte var intresserade av att lösa detta matematiska problem. Resultatet kan 
även ha berott på barnens ålder, att pojkarna var några månader äldre än flickorna. 
Såhär i efterhand funderar vi på om vi hade kunnat fängsla flickorna under 
aktiviteten på något sätt eller fånga deras intresse med någon annan aktivitet för att 
se om flickorna hade problemlösningsförmåga. Tillfället togs inte i akt att försöka 
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locka flickorna med en annan aktivitet just där och då, på grund av att vi ville följa det 
planerade aktivitetsschemat. Ordinarie lärare bör ha i åtanke att barnen möjligen inte 
är intresserade av det planerade innehållet och därför bör ha några extra aktiviteter 
till hands. En annan aspekt är att det kanske var en för lätt uppgift för pojkarna 
denna gång. När en lärare planerar en aktivitet behöver hon ta hänsyn till barnens 
förutsättningar, deras kunskaper och förmåga att lösa ett problem. Lärare bör 
anpassa svårighetsgraden på problemet så att barnen utmanas vidare inom den 
närmaste utvecklingszonen enligt Vygotskijs teorier (Säljö, 2005). Då vi inte kände 
pojkarna sedan tidigare var det omöjligt i detta utvecklingsarbete, men möjligt för 
verksamma lärare som känner barngruppen. Enligt nya reviderade läroplanen Lpfö 
98 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska barnen utveckla sin förmåga att använda 
matematik för att undersöka och reflektera samt pröva olika lösningar av egna och 
andras problemställningar. Slutsatsen av resultatet visar att hälften av barnen i de 
båda grupperna hade problemlösningsförmåga vid just denna aktivitet. Men vi anser 
att problemlösning är något som lärare bör arbeta mer med i förskolan. Molander 
m.fl. (2009) beskriver att läraren ska låta barnen använda matematik i olika 
sammanhang, då skapas ett intresse hos barnen vilket leder till en tro på den egna 
förmågan. 
 

Vi anser att lekfulla aktiviteter som uppdragskorten är bra, då det resultatet visar att 
alla barn var ivriga att påbörja aktiviteten direkt och denna lek gav barnen möjlighet 
att tillägna sig matematiska kunskaper. Lek är lärande för barn och det går enligt 
Doverborg (2000) inte att särskilja lek och lärande. Våra resultat visar att 
matematisk förståelse kan utvecklas hos barnen genom lek, då de i leken får lösa 
problem och samarbeta. Därmed får barnen möjlighet att få syn på matematiken i 
den egna vardagen. Naturen som barnen i denna aktivitet fick utforska gav barnen 
möjlighet att förena matematiskt tänkande med praktiska vardagliga erfarenheter då 
barnen fick utforska sitt närområde antyder resultatet. Men det visar även att barnen 
fick tilltro till den egna förmågan då det visade att samtliga barn förstod och lyckades 
genomföra uppdragskorten tillsammans. Persson och Wiklund (2007) menar att det 
är viktigt att matematiken utforskas och problematiseras, både enskilt och 
tillsammans med andra, vilket resultatet av denna aktivitet visar att uppdragskorten 
ger möjlighet till. Men aktiviteterna är även bra för barnen ur hälsofrämjande 
synpunkt, då hälsa är ett alltid aktuellt ämne och uppdragskorten stimulerar kroppen 
och flera sinnen och passar därför både aktiva och lugna barn.  Både Malmer (2002) 
och Szczepanski (2007) menar att rörelser i matematikundervisningen kan påverka 
barnens tänkande positivt. Vårt resultat visar även att barnen uppfattade våra 
matematikaktiviteter som lustfyllda. Därför tror vi att om alla barn får uppleva 
matematiken som ett lustfyllt ämne redan i förskolan, skulle detta kunna ge barnen 
en positiv känsla för ämnet även i skolan.  I reviderade läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) är matematiken förstärkt på flera punkter, vilket 
visar på vikten av att ge matematisk förståelse för barnen tidigt, vilket detta arbete är 
en del av. Styrdokumentet beskriver bland annat att förskolan skall sträva efter att 
varje barn utvecklar grundläggande egenskaper kring antal, ordning och talbegrepp.  

Resultatet visar att med hjälp av uppdragskorten kan barnen utveckla sin förmåga att 
använda matematik för att undersöka och reflektera. Att göra matematiken till ett 
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ämne för barnen där det är naturligt att gemensamt söka lösningar är även gynnade 
ur sociala aspekter. Vygotskij (Säljö, 2005) menade att genom sociala erfarenheter 
formas människan till en tänkande, och kommunicerande varelse.  Vårt resultat visar 
att uppdragskorten utmanade barnen på en lagom nivå då de alla kunde genomföra 
uppdragen utan problem. Barnen kunde även beskriva hur de tänkte genomföra 
uppdragen. Läroplanen beskriver att förskollärare ska ansvara och genomföra arbetet 
med barnen genom att stimulera och utmana barnen i deras matematiska utveckling 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Kommunikationen kring aktiviteterna är viktig 
oavsett vad man gör, för att förtydliga för barnen samt ta reda på hur de har tänkt 
genom att de får beskriva sina strategier. Dahlgren (2007) understryker vikten av 
reflekterande diskussioner och praktiska erfarenheter, då metakognition, är viktigt 
för att vidareutveckla sin förmåga att lära sig. Vi anser att om vi hade genomfört 
aktiviteterna som verksamma lärare hade vi låtit barnen dokumentera sina uppdrag 
för att fånga lärandet och se hur barnen uppfattat situationen, då Persson och 
Wiklund (2007) beskriver dokumentation som viktigt. Vi hade då även genomfört 
samma aktivitet flera gånger med vår barngrupp, då repetition är gynnande för 
lärandet. Vi anser att det finns möjligheter att vidareutveckla alla aktiviteter och 
anpassa dessa så att de successivt blir allt svårare. Detta för att hela tiden kunna ge 
barnen stimulerande och lagom svåra uppgifter. För att barnen ska ges möjlighet att 
utveckla sitt tänkande och förkovra sig inom matematikvärlden, samt få tilltro till den 
egna förmågan genom en bra progression.  

5.2.3 Resultatdiskussion kring kommunikativ förmåga                                
Under aktivitet nummer två, vilken handlar om barns förmåga att använda 
matematiska begrepp, visade resultatet att barnen hade svårigheter i att uttrycka sig 
med matematiska begrepp. De pratade mestadels vardagsspråk.  Granberg (2000) 
beskriver att det matematiska språket är grundläggande för att förstå matematik och 
bör introduceras tidigt i barnens värld på ett naturligt sätt. Vi har erfarenhet av att 
förskolan har många möjligheter att ge barnen de begrepp de behöver i sitt rätta 
sammanhang. Men det är viktigt att lärarna uppmuntrar barnen och ständigt pratar 
med barnen och ställer frågor, vilket vi gjorde under alla aktiviteter. Olsson (2000) 
menar att uppmuntran och respons på barnens frågor och svar är viktigt. Därför var 
vi alltid ivriga att ta vara på vad barnen sa under aktiviteterna. Resultatet visade att 
barnen vågade fråga eller ge respons på våra frågor även om de inte hade gett ett 
korrekt matematiskt svar tidigare.  

Resultatet visade att förskolebarnen var blyga, vilket kan ha varit en orsak till varför 
de inte kom med så många alternativ till komparering, men ändå försökte. Men 
lustfyllda aktiviteter som stimulerar samspel och dialog är en god start menar 
Molander m.fl. (2009). Vi anser att det är viktigt att ställa frågor till barnen så 
matematiken blir kommunikativ, genom att ställa frågor där barnet får beskriva hur 
det tänker. Lärare bör tydliggöra och förstärka barnens kommunikationsförmåga. 
Vår erfarenhet är att vuxna inte medvetet benämner matematikbegreppen i barnens 
vardag. Vi menar att vuxna inte förtydligar innebörden av begreppen för barnen, eller 
benämner dem inte i samband med matematiska aktiviteter.  Om barnen däremot får 
höra begreppen och själva uppmuntras att härma dem och göra begreppen till sina, 
så aktiveras ordförrådet (Doverborg, 2000).  Även i denna aktivitet användes konkret 
material vilket barnen själva fick plocka med och kategorisera. Detta kan ha bidragit 
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till att barnen efter denna aktivitet har utökat och befäst några matematiska begrepp, 
då de under aktiviteten iallafall hörde räkneord och då härmade oss. 

5.2.4 Diskussion kring hur utomhuspedagogik kan gynna lärandet 
Resultatet antyder att våra aktiviteter är riktiga utomhuspedagogiska uppgifter, 
eftersom vi inför aktiviteterna hade förberett oss ordentligt och tänkt igenom vad, 
hur och varför de skulle genomföras. Resultatet visar även att kriterierna för 
gynnsam genomtänkt utomhuspedagogisk planering enligt Brügge, Glantz och 
Sandell (2007) även uppfylls. I aktiviteterna var det menat att barnen själva skulle få 
vara aktiva och att lärandet skulle ske i samspel, vilket resultaten antyder. Magntorn 
och Magntorn (2004) menar att lärandet bör ske genom samspel och ur ett 
sammanhang där barnen får uppleva och vara kreativa.  Resultatet visar även att 
valet av utomhuspedagogiska aktiviteter kan bidra till att barnen blir motiverade och 
intresserade av undervisningsstoffet. Vid all undervisning bör läraren utgå från barns 
tidigare erfarenheter, upplevelser och betraktelser, då dessa ofta är goda ingångar till 
ett framgångsrikt lärande (Dahlgren (2007). Om samma aktiviteter hade genomförts 
inomhus, där vi vuxna bara hade visat aktiviteterna för barnen istället för att låta de 
vara med och göra, hade matematikaktiviteterna möjligen inte varit lika intressanta. 
Men genom att barnen själva var aktiva visar resultatet att barnen fick förena handen 
och hjärnan – learning by doing - som Dewey sagt (Sundgren, 2005). Detta kan ha 
bidragit till att alla barnen i grupperna kan ha utvecklats och lärt sig, eller 
förhoppningsvis fått en förförståelse för vad matematik är. Resultatet visar att även 
om vi själva hade tagit med material från en annan skog, så användes naturen både 
som klassrum och läromedel för att utveckla matematiska kunskaper hos barnen. 
Därmed var aktiviteterna utomhuspedagogiska enligt Szczepanski (2007). Barnen 
gavs goda förutsättningar att ta till sig kunskapen i naturen då de grundläggande 
kraven om att känna sig torr, mätt och trygg enligt Brügge (2007) uppfylldes. Att 
barnen var mätta uppfylldes genom att de bjöds på frukt. Barnen befann sig även i en 
miljö de kände till, för att de skulle känna sig trygga. Vädret var denna dag gynnsamt 
då det var en solig varm höstdag, vilket resulterade i att barnen var torra och inte 
frös. Detta kan ha lett till att alla, barn och vuxna, var positiva och upplevde 
aktiviteterna som trevliga. Resultatet kan ha blivit ett annat om det hade regnat. 
Detta hade beaktats genom att aktivitetskorten hade plastats in, så aktiviteten hade 
kunnat utföras oavsett väder. De grundläggande behoven (torr, mätt, trygg) är av stor 
betydelse, för att barnen ska få goda förutsättningar och bör därför uppmärksammas, 
även på traditionella förskolor. Men vädret bör inte ses som ett hinder för lärande 
inom utomhuspedagogik, då kläder får anpassas efter vädret.  

Resultatet visar att flera sinnen aktiverades då de hämtade naturföremål och fick 
laborera med materialet (Brügge och Szczepanski, 2007). Detta kan ha bidragit till att 
undervisningen som utgått från barnens verklighet, kan ha skapat både mening, 
motivation och bestående kunskaper anser vi. Däremot har vi inte funnit någon 
forskning som antyder att utomhuspedagogik bidrar till att barn utvecklar bättre 
matematisk kompetens, exempelvis bättre problemlösningsförmåga, utomhus än 
inomhus. Vi anser att resultaten från vårt utvecklingsarbete antyder detta, men skulle 
gärna se att andra forskade vidare inom detta område.  
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5.3 Pedagogisk och didaktisk slutsats 
Vi anser att vi i och med detta arbete har synliggjort att matematik finns utomhus och 
i barnens vardag och anser att målsättningen i och med detta är uppfylld.  
Resultatet visar att dem aktiviteter som vi genomförde är lämpliga då de varken 
krävde mycket eller dyrt material. En slutsats vi drar av detta är att naturmaterial är 
lämpliga som undervisningsmaterial i pedagogiska utomhusaktiviteter. Vi anser även 
att vårt arbete går att utveckla med fler aktiviteter, som exempelvis mönster, 
geometri, längd och måttenheter samt naturkunskap. Vi menar även att alla dessa 
matematikområden är möjliga att använda under både kortare och längre perioder. 
Resultatet av detta utvecklingsarbete visar att de utövade matematikaktiviteterna gav 
barnen lustfyllda upplevelser, vilket kan ha positivt påverkat barnens inställning till 
matematik som ämne och utomhuspedagogik. En anledning till detta kan vara att de 
utövades av blivande lärare som kände sig trygga med situationen, miljön och ämnet 
som Gulve (2005) menar är viktigt i undervisningssituationer inom 
utomhuspedagogik. Vi värderar därför vårt arbete som positivt för barns utveckling 
och lärande inom både matematik och utomhuspedagogik. 

Matematik har inte tidigare prioriterats i varken läroplanen eller av verksamma 
lärare, vilket kan vara en av anledningarna till att barnen tidigare inte nått upp till en 
tillräcklig kunskapsnivå. Vår slutsats är därför att satsningarna på matematik bör 
starta redan i förskolan. Detta för att barnen ska uppleva matematik som ett lustfyllt 
ämne och för att barnen ska ha tillräcklig matematisk kunskap, som de har nytta av i 
sin vardag (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej alla barn och föräldrar! 

Vi är två lärarstudenter som heter Maria Franzén och Linda Kjellström och vi läser vår sista 

termin på lärarprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna, med inriktning lek, lärande 

och utveckling.  

Denna hösttermin ska vi skriva vårt examensarbete som handlar om utomhuspedagogik med 

matematik som inriktning, för förskolan. Vi tycker båda att utomhuspedagogiskt arbete är 

mycket intressant och vet att när barnen får använda flera sinnen vid inlärningen så gynnar 

det dem.  

För att kunna genomföra vårt examensarbete kommer vi att behöva Era barns hjälp. Vi 

kommer att genomföra några vardagliga aktiviteter utomhus som är kopplade till matematik 

på olika sätt. Inom områdena taluppfattning, problemlösning och 

matematiskkommunikation, uppdelat på flera tillfällen. 

Självklart kommer alla barn att vara anonyma och medverka frivilligt i vårt arbete och om de 
vill avbryta sin medverkan så är det helt ok. Vi kommer inte publicera barnens namn, förskola 
eller kommun i vårt examensarbete och uppgifterna kommer endast att användas i detta 
examensarbete.  
 
Vänligen fyll i nedanstående talong för att ge ditt tillstånd eller meddela att du inte vill att 

ditt barn ska deltaga. 

Vi tackar för ditt barns medverkan!  
  
                
                Ja, mitt barn får delta  
 
 
 
               Nej, mitt barn kommer inte att delta  
 
 
 
Underskrift: ___________________________________Barnets namn;_____________________ 
 
 Med vänliga hälsningar 

Maria Franzén: xxxxxxxx@student.mdh.se , xxx-xxxxxxx 

Linda Kjellström: xxxxxxxx@student.mdh.se , xxx-xxxxxxx 

Handledare; Marja-Terttu Tryggvason: xxxxxxxx @mdh.se xxx-xxxxx 

Hör gärna av er om ni har några frågor eller något ni undrar över! 



31 

 

 

Bilaga 2 Observationsschema 

Observationsschema                      Eventuellt störande moment;_______________ 

 

 Observation av _________________ ________________________________ 

 

Observatörens namn:____________________  Datum och tid:_______________ 

 

Plats: _____________________________ Väder;______________________                                                                      

 

Närvarande personer :Antal barn __p.___f.      Antal vuxna______ 

                                                         Barn 1________________        Barn 2________________   Barn 3____________ 

Godtaluppfattning 

Kan uppfatta rätt antal 

   

Använder matematiskt 

språk 

   

Exempel matematiska ord;    

Kan komparera    

Kan räkneord    

Kan dela talen    

Kommunikation 

Diskuterar mycket/lite 

   

Vidareutvecklar andras 

tankar 

   

Problemlösning Ger 

förslag på vad som kan 

   



32 

 

 

Godtaluppfattning 

Kan uppfatta rätt antal 

   

ändras 

Uppdragskort 

Uppfattar vad aktiviteten 

går ut på  

 

   

Deltar aktivt    

Ger uttryck för att de 

uppfattar aktivisterna 

som lustfyllda 

 

   

Barnens förförståelse 
matematik, Naturen, 
Allemansrätten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning hur 
barnen upplevde 
aktiviteterna 
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Bilaga 3- Dikt  (bilden/ramen är hämtad från Microsoft Office Clipart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tror på ett lärande liv 
där jag går ut för att lära in 

i sol, vatten och vind. 
Jag tror på en vandring ut, 

i det oförutsägbara och verkliga. 
Jag tror på en vind; 

En oväntad bris av intensiv närvaro. 
Jag tror ock på reflexionens återsken; 
Eftertankens reliefartade skuggbild. 

Jag tror på ett lärande liv, 
Jag går ut för att lära in. 

 
Sellgren, Germund (2003:8) 
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Bilaga 4 – Uppdragskort att skriva ut och plasta in . Inspirerat av 
Molander, K  (bilden/ramen är hämtad från Microsoft Office Clipart) 

 

 

 

 

 

 

 

 Hämta lika många saker                        

som du har fingrar på en hand,        

 

 Hämta ett litet löv, hämta sedan ett stort. 

 

 Hämta en pinne lång som ditt ben, och ställ dig sedan på en sten. 

 

 Hämta barr som sitter två och två, gå sedan tillbaka hit på tå 

 

 Samla kottar om det går, 

Lika många som dina tår. 

 

 Spring och hämta fyra stenar,  

Men flera grenar. 

 

 Ta något som är tungt och något som är tyngre, 

Ta något som är gammalt och något som är yngre. 

 

 Spring och hämta en krokig gren, som är lite kortare än frökens ben. 
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 Gåta-  

Litet och tunt, inte runt           

Växer och står 

där som du går                     (Ett grässtrå) 

 

 

 Hämta fem blad, lägg dem i rad. Det som är störst skall ligga först. 

 

 

 Lägg fyra kottar framför en sten, och lägg i mitten av kottarna en liten gren. 

 

 

 Sök ett träd eller buske som är lika hög som du. 

 

 Sortera tre löv i en rad. 

Tunn, tunnare, tunnast blir bra. 

 

 Hämta tre kotten den största ska ligga i mitten och de mindre på sidorna. 

 

 Gör två högar av lika många kottar i varje hög. 

 

 Hämta två lika långa pinnar. 


