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Syftet med studien är att synliggöra förskollärares tankar kring 
utomhuspedagogik på förskolegården och hur förskollärare beskriver barns 
matematiska lärande på förskolegården. Syftet är även att synliggöra hur 
förskollärare beskriver sin roll för barns matematiska lärande på förskolegården 
och vilken betydelse förskolegårdens material och utformning har för barns 
matematiska lärande. Studiens metod är kvalitativ. Studiens resultat visar 
utomhuspedagogiken uppfattas som något positivt, men att förskolegården ofta 
inte ses som en miljö för planerade matematiska aktiviteter. Det framkommer 
även att det är personalens medvetenhet som är viktig för barns matematiska 
lärande, och att förskolegårdens miljö kan påverka det matematiska lärandet. 
Slutsatsen påvisar förskollärarnas skillnader och likheter i sina svar kring 
utomhuspedagogik och matematiskt lärande på förskolegården. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) är det förskolan som ska 
lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolans verksamhet ska vara lärorik för 
barnen och den ska främja och stimulera barns lärande. Miljön på förskolan ska vara 
öppen, inbjudande och innehållsrik så barnet lockas att utforska samt erövra nya 
erfarenheter. Fägerstam (2012) hävdar att tidigare forskning kring barns lärande i 
utomhusmiljön visar att barn uppskattar den inlärning som sker utomhus. Forskning 
visar även att barn som vistas i en utomhuspedagogisk verksamhet i förskolan har 
lättare för inlärning i skolan. Ohlsson (2015) menar att det lärandeområde som har 
störst utrymme i utomhuspedagogiken är matematiken, och att allt som utförs 
utomhus är matematik eftersom matematiken är en naturlig del av naturen. Det 
uttrycks att det är enkelt att använda sig av matematiskt tänkande i förskolans 
utomhusmiljö eftersom vår omvärld är uppbyggd av olika former och matematiska 
formler. Matematik anses vara lättast att lära sig genom praktiska övningar och då 
passar utomhusmiljön som klassrum för matematiken i förskolan. I Lpfö 98 
(Skolverket, 2010) står att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 
undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 
(Skolverket, 2010, s. 10). 

Då vi själva har erfarenheter av att miljöer för just matematiskt lärande i förskolan 
antingen förknippas med skogen eller inomhusmiljön, undrar vi hur förskollärare 
tänker kring barns matematiska lärande på förskolegården. Exciterar den? När 
används den? Är det någon skillnad på matematiskt lärande inomhus och utomhus? 
Hur kan förskollärare arbeta för att främja barns matematiska lärande på 
förskolegården? Vad krävs för att det på förskolegården ska uppstå lärande inom 
matematiska områden? 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares tankar kring utomhuspedagogik på 
förskolegården och hur förskollärare beskriver barns matematiska lärande på 
förskolegården. Syftet är även att synliggöra hur förskollärare beskriver sin roll för 
barns matematiska lärande på förskolegården och vilken betydelse förskolegårdens 
material och utformning har för barns matematiska lärande. Studiens 
forskningsfrågor är följande: 

 Vad har förskollärare för tankar kring utomhuspedagogik? 

 Hur beskriver förskollärare barns matematiska lärande på förskolegården?  

 Hur beskriver förskollärare sin roll för barns matematiska lärande på 
förskolegården? 

 Vilken betydelse har förskolegårdens material och utformning för barns 
matematiska lärande? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Studien kommer att behandla förskollärares reflektioner kring utomhuspedagogik 
och barns matematiska lärande på förskolegården.  
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Avsnitt 2 – Bakgrund: I studiens bakgrund presenteras tidigare forskning kring 
utomhuspedagogik och matematik i förskolan och även studiens teoretiska 
utgångspunkt. 
Avsnitt 3 – Metod: Här beskrivs studiens val av metod, metod för datainsamling och 
databehandling, urval, genomförande, forskningsetik, validitet, reliabilitet och 
analysprocess. 
Avsnitt 4 - Resultat: I resultatavsnittet redovisas insamlad data sammanställd och 
sorterad utifrån olika teman och kategorier. De teman som framkommer i resultatet 
är reflektioner kring utomhuspedagogik, barns matematiska lärande på 
förskolegården, förskollärarens roll för barns matematiska lärande och betydelsen av 
förskolegårdens material och utformning.  
Avsnitt 5 – Analys: Här görs en analys av studiens resultat utifrån studiens 
forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. 
Avsnitt 6 - Diskussion: I detta avsnitt diskuteras studiens metod och resultat. Förslag 
till fortsatt forskning och studiens slutsats presenteras. 

1.3 Begreppsdefinition 

I detta avsnitt beskrivs begreppen förskolegård, matematik, matematiklyftet och 
utomhuspedagogik. Dessa begrepp definieras då de förekommer i studiens 
forskningsfrågor och har är huvudsakliga begrepp i studien. 

Förskolegård: I studien syftar ordet förskolegård på förskolans utomhusmiljö. En 
utomhusmiljö som tillhör förskolan, och vanligtvis är i anknytning till 
förskolebyggnaden. 
 
Matematik: Matematik i förskolan är enligt Doverborg (2006) att barn dels utvecklar 
en förmåga att räkna i tal och siffror men också utvecklar förståelse för form, mätning 
och tid, och förmåga att kunna orientera sig i rum, tid och sin omgivning. 
Definitionen av matematik i denna studie är som ovan, men även barns matematiska 
utforskande, skapande och upplevelser. Det handlar dessutom om att barn utvecklar 
en förmåga till problemlösning och att se skillnader, likheter och kunna jämföra. 
 
Matematiklyftet: Matematiklyftet är en kompetensutveckling som finns tillgänglig på 
Skolverkets hemsida. Enligt Skolverket är det en kompetensutveckling i 
matematikdidaktik avsedd för lärare som i någon form undervisar i matematik. 
Matematiklyftet omfattar olika områden inom matematiken i förskolan, exempelvis 
designa, lokalisera, konstruera, leka, räkna och mäta. Deltagare i matematiklyftet får 
en förståelse för hur matematiken på olika sätt kan användas i förskolan, hur 
matematiska aktiviteter kan genomföras tillsammans med förskolebarn och hur 
matematisk reflektion och diskussion kan gå till i arbetslaget. 
 
Utevistelse: I denna studie syftar begreppet på de tillfällen då barn befinner sig 
utomhus. 
 
Utomhusmiljö: Syftar i denna studie på den miljö som barn befinner sig i när de är 
utomhus. 
 
Utomhuspedagogik: Beskrivs som ett forum för lärande där den pedagogiska 
verksamheten planeras och flyttas ut till förskolans utomhusmiljö, och där förskolans 
klassrum formas av naturen och dess material (Brügge & Szczepanski, 2007). 
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1.4 Sökning i databaser 

För att hitta tidigare forskning till studien har det genomförts litteratursökning 
genom tre databaser, ERIC (EBSCOhost), ERIC (ProQuest) och MathEduc. Utifrån 
sökningarna valdes sex stycken artiklar till studien, då de ansågs som relevanta 
utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Under sökningen användes sökorden 
matematik, förskolegård, math, utomhuspedagogik, outdoor education, learning, 
kindergarten, preschool, förskola. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring utomhuspedagogik och matematik 
i förskolan och även studiens teoretiska utgångspunkt. 

2.1 Utomhuspedagogik i förskolan 

Fägerstam (2012) beskriver att det finns olika definitioner av begreppet 
utomhuspedagogik. Den ena är att utomhuspedagogik innebär camping, vildmark 
och lärande av och i natur, och sedan finns det lärare som definierar 
utomhuspedagogik som ett tvärvetenskapligt förhållningssätt med aktiviteter som 
besök på museum och andra kulturbesök. För de lärarna ingår dessa aktiviteter under 
utomhuspedagogik trots att lärandet och upplevelsen sker inomhus. Författaren 
förklarar att utomhuspedagogiken inte endast handlar om att lära sig om naturen, 
utan även om att få kunskap om utomhusmiljö. Enligt författaren kan 
utomhuspedagogik ses som en erfarenhetsbaserad process där barnet lär av handling. 
Även Ohlsson (2015) beskriver utomhuspedagogik som ett tvärvetenskapligt 
utbildningsområde, och menar att det innebär att lärandet flyttas ut i natur- och 
kulturlandskap men också i det samhällsliv vi lever i idag. Ohlsson (2015) refererar 
till Szczepanski (2012) som beskriver att utomhuspedagogik är och bör vara ett 
komplement till den traditionella pedagogiken som förekommer i det flesta förskolor. 
Den miljö som omger barnen och där den pedagogiska verksamheten äger rum bör 
erbjuda barnen nya upplevelser för att skapa möjligheter för lärande.  

Enligt Arbouet Harte (2013) finns det många fördelar med att vistas utomhus. 
Bland annat beskriver författaren att naturen ger barn möjlighet att utveckla en 
förståelse för och förmåga till problemlösning. Författaren påpekar att barn som 
vistas mycket inomhus i förskolan, där miljön är strikt och inte lika inbjudande som 
utomhusmiljön, tappar motivation till att utforska och utmana sig själva. 

Norðdahl och Einarsdóttir (2014) berättar att utomhusmiljön erbjuder barn 
stora ytor att röra sig på och påpekar att barn utomhus erbjuds en stund av vila även 
fast de leker. Författarna förklarar att barn tycker om att vistas utomhus i interaktion 
med andra, där de med hjälp av fantasin kan skapa olika forum i den fria 
utomhusmiljön. 

Ohlsson (2015) beskriver att det finns skillnader mellan att vistas ute 
tillsammans med barnen, och att nyttja utevistelsen för att nå läroplanens mål och 
använda det som verktyg för att främja och stimulera barns lärande. Författaren 
hävdar att många som arbetar i förskolan har missat fördelen med att använda 
utomhusmiljön som ett verktyg för att uppnå läroplanens mål, och istället endast ser 
på utevistelsen som något barnen mår bra av och en miljö där barnen leker bra. 
Genom att ha utomhuspedagogik som ett grundperspektiv i sin verksamhet blir 
utevistelsen ett forum med många möjligheter att uppfylla mål ur läroplanen. 

Enligt Engdahl (2014) brukar personal i förskolan sträva efter att på 
förskolegården finnas tillgängliga för barnen och stötta dem i bland annat deras 
kommunikation. Dock visar författarens studie att det inte alltid finns möjlighet till 
det på grund av olika faktorer, som exempelvis barngruppens storlek. Detta bidrar 
även till att personal inte alltid får möjlighet till att stötta ett enskilt barn eller se vad 
som pågår i barnens lek.  

McClintic och Petty (2015) uttrycker att barns utomhusvistelse ger förskollärare 
möjlighet till en paus då barn utomhus inte behöver lika mycket uppmärksamhet från 
de vuxna som de gör inomhus. Författarna påpekar att barn föredrar 
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utomhusvistelsen eftersom förskollärare i den miljön upplevs mer avslappnade och 
på ett lustfyllt sätt njuter av vistelsen tillsammans med barnen. 

2.2 Barns lärande i utomhusmiljön 

Brügge och Szczepanski (2007) menar att barns lärande blir mer givande när de får 
vara kroppsligt delaktiga med hjälp av sina sinnen, som att lukta, känna titta och 
agera. Det landskap förskolan befinner sig i blir till klassrum och 
kunskapsförmedlare. Rouse (2014) menar att en utomhusverksamhet med barn i 
olika åldrar ger barn mycket möjligheter till lärande, och även att utbyta kunskap i 
interaktion med andra. MacQuarrie, Nugent och Warden (2013) anser att naturens 
resurser erbjuder den pedagogiska verksamheten variation och även erbjuder barnen 
många möjligheter till ett lustfyllt lärande. McClintic och Petty (2015) är av samma 
mening som Rouse (2014) och MacQuarrie, Nugent och Warden (2013), och menar 
att utomhusmiljön erbjuder barn mer i deras lärande än förskolans inomhusmiljö. 
Författarna hävdar även att naturen erbjuder barn större variation av aktiviteter än 
inomhusmiljön. 

2.3 Utformning av barns utomhusmiljö 

Olsen (2013) berättar om när hon blev inbjuden till att delta i en kommitté som hade 
i uppdrag att utforma en utomhusmiljö till en organisation menat för barn i yngre 
åldrar. Författaren påpekar att utomhusmiljön ofta är det som diskuteras och 
planeras sist under skapandet av en verksamhet för barn. Olsen uttrycker att det på 
senare tid genomförts diskussioner om vikten av att barn vistas utomhus och har 
nära till natur, men betonar att det även bör diskuteras hur det kan skapas 
utomhusmiljöer av god kvalitet. Författaren beskriver att i sammanhang då 
utomhusmiljöer för barn ska utformas brukar det vara svårt att skapa miljöer som för 
barn är inspirerande och ger dem meningsfulla upplevelser. Författaren hävdar att 
det i utformning av barns utomhusmiljöer händer att färdig utrustning placeras för 
barnen att lika fritt med, dock anser författaren att detta inte en bra lösning när det 
handlar om barn i yngre åldrar. 

Given the important role outdoor spaces play in early childhood programs, their design is often 
similar to the elementary school model with a traditional approach of installing a composite 
piece of playground equipment and then offering free time (otherwise known as recess) for 
children to be outside. Using the recess approach in early childhood education is not the best 
practice for young children because they are not given enough time to reach the full potential of 
learning, sparking excitement, wonder, and investigation (Olsen, 2013, s. 14). 

När barns utomhusmiljö planeras, påpekar Olsen (2013) att bör det diskuteras vad 
syftet ska vara med utomhusmiljön innan det införskaffas material. Författaren 
beskriver att meningsfulla, planerade utomhusmiljöer för barn inte behöver innebära 
att det finns stora sammansatta byggnationer för barn att klättra på, utan att det 
snarare handlar om att utomhusmiljön ska ses som ett komplement till 
inomhusmiljön, så att läroplanens mål kan uppfyllas. För att barns utomhusmiljö ska 
ha god kvalitet, anser författaren att miljön bör innehålla material och ge barn 
möjlighet till aktiviteter som bidrar till deras fysiska, mentala, sociala och 
intellektuella utveckling. Kvalitet uttrycks av Olsen innebära att barn har möjlighet 
till att ägna sig åt fri lek och att det finns tillgängligt material som de kan bygga med. 
Utifrån sin studie anser Engdahl (2014) att det är viktigt att barn har tillgång till olika 
slags material på förskolegården. Författaren förklarar att det bör finnas material 
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som inte förutbestämt, utan att materialet bör vara sådant som barn kan omvandla 
och arbeta med utifrån sina egna idéer. Utifrån studien hävdar författaren att 
material som inte är förutbestämt bidrar till att barn kan hålla sig koncentrerade 
under en lång stund. Olsen (2013) menar att barn ska ha möjlighet till rörelse och 
utforskande aktivitet, och författaren beskriver att barn uppmuntras till att utforska 
om områden som matematik, språk och fysik integreras i utomhusmiljön. 

Olsen (2013) uttrycker att barn ska ha rätt till att vistas i utomhusmiljöer som är 
säkra, tillgängliga och lämpliga för dem där de kan utvecklas. Engdahl (2014) hävdar 
att det finns en tydlig oro hos personal i förskolan gällande de risker som kan finnas i 
en fysisk miljö, och berättar att personal kan ta hastiga beslut utifrån sin oro för att 
barnen ska skada sig. 

2.4 Barns matematiska lärande 

Molander, Strandberg, Kellander, Lättman-Masch, Wejdmark och Bucht (2011) 
beskriver matematik som mycket mer än att räkna siffror och tal. Matematiken 
uttrycks omfamna ett flertal olika lärandeområden, bland annat färdigheter som att 
kunna reflektera och diskutera, där språket och matematiken går hand i hand. 
Genom att ha förståelse för olika matematiska begrepp, menar Molander m.fl. (2011) 
att barn kan förklara och uttrycka sig, men också stärka sin fantasi och sitt 
självförtroende. De litar på sig själva och sin egen förmåga i olika situationer som 
kräver problemlösning. Det uttrycks att barn lär sig bäst med hjälp av hela sin kropp 
och genom praktiska erfarenheter, och därför ses det som ett bra tillfälle att träna på 
både språket och matematiken utomhus i en praktisk miljö.  

Björklund (2007) hävdar att barn från två års ålder utvecklar en förståelse för 
systematiskt tänkande kring sortering och klassificering av olika föremål, vilket leder 
till att barn utvecklar förståelse för olika problemlösningar. Författaren menar att 
barns medvetenhet kring sina färdigheter och kunskaper lägger grunden för barnets 
förmåga att reflektera över sitt tänkande och sina handlingar. 

Enlig Lewis Presser, Clemets, Ginsburg och Ertle (2015) möter förskolebarn 
ständigt matematik i sin vardag, både på egen hand och med en vuxen närvarande. 
Författarna anser att det är viktigt att barns matematiska lärande är konkret och 
abstrakt. Detta innebär att barn får använda sig utav symboler, siffror och liknande, 
men även att de i olika sammanhang får möjlighet att relatera till sina tidigare 
erfarenheter. Barns matematiska förståelse påpekas inte endast handla om att kunna 
räkna, utan om att ha förmågan att kunna förklara och uttrycka sig i sociala 
sammanhang tillsammans med andra barn och vuxna.  

2.5 Förskollärarens och miljöns betydelse för barns 
matematiska lärande 

Doverborg (2006) hävdar att det är viktigt att barn ges möjligheter att utveckla en 
förståelse för den matematik som de kan möta i lekar, teman, vardagen och sin 
omvärld. Genom att förskollärare uppmärksammar och tar tillvara på barns fria lek, 
menar Doverborg (2006), att barn kan ges möjligheter till nya erfarenheter, 
utmaningar och upptäckter inom de matematiska områdena. Medvetenheten och 
kunskap hos förskollärare är viktigt och det är avgörande hur en miljö är uppbyggd 
där barns matematiska lärande tas tillvara på och utvecklas vidare. Genom att ta 
tillvara på miljö och barns intressen kring matematiken menar författaren att 
förskollärare kan synliggöra den vardagliga matematiken för barnen. Därmed kan 
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barnen utveckla sitt språk och kommunikativa färdigheter för att uppleva vardagen 
med hjälp av matematiska begrepp. 

Genom att förskollärare är medvetna, uttrycker Doverborg (2006), att barnen 
kan utmanas matematiskt i förskolans i alla vardagliga situationer, så som vid 
sortering av kläder i tamburen, val av färg, penslar och papper exempelvis. Då 
utmanas barnens matematiska tänkande och hur de kan använda matematiken i 
värdefulla och meningsfulla sammanhang. Molander m.fl. (2011) anser att det är 
viktigt att förskollärare är medvetna om barns matematiska omvärld och hjälper 
barnen i sitt matematiska lärande genom att använda korrekta matematiska begrepp 
från början. Doverborg (2006) uttrycker att matematiskt medvetna förskollärare 
hjälper till med att synliggöra matematiken som finns omkring barnen i förskolan och 
det ger barnen möjlighet till förståelse för olika matematiska begrepp. Författaren 
menar vidare att barn lever i en matematisk värld eftersom vår omvärld är uppbyggd 
av olika matematiska föremål och begrepp. För att kunna använda matematiska 
begrepp i förskolan behöver personalen ha kunskap om detta och därför kan 
kontinuerlig kompetensutveckling i matematik vara betydelsefullt.  

Emmoth (2014) berättar att det i hennes studie framkom att förskollärare som 
medverkade under en kompetensutveckling inom matematik fick större förståelse för 
vart matematiken finns i vår omgivning. Trots detta ansåg förskollärarna i Emmoths 
studie att de inte har matematiken som ett pedagogiskt moment i sin verksamhet 
eftersom matematiken syns i förskolans vardagliga aktiviteter. Emmoth menar att 
förskollärarna inte såg matematiken som ett specifikt arbetsområde i verksamheten. 
Studien visade även att arbete med matematisk lärande i förskolan hör ihop med 
andra lärandeområden, så som språket. Författaren förklarar vidare att språket kan 
stimulera barns matematiska förståelse i lek och skapande aktivitet. Enligt Emmoth 
har barns språk en viktig roll för barns matematiska förståelse då den bidrar till att 
barn utvecklar ett matematiskt språk, och uttrycker att kompetensutveckling kan ge 
förskollärare större medvetenhet kring matematiska begrepp. Det kan i sin tur hjälpa 
barn att utveckla sitt språk och öka sitt matematiska ordförråd. Kompetensutveckling 
skulle även kunna bidra till att förskollärare får en positiv bild av arbete kring 
matematik i förskolan. 

Jung, Brown och Karp (2014) lyfter fram betydelsen av att förskollärare 
förmedlar positiva matematiska upplevelser till barn under deras år i förskolan och 
att förskollärarna själva tycker att matematiken är rolig. De positiva upplevelserna 
kan bidra till att barnen i framtiden behåller den positiva synen på och känslan kring 
matematik, vilket möjliggör att de under sina skolår upplever matematiken som 
något lustfyllt och tar till sig ämnet med en positiv inställning. 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Enligt Säljö (2011) ansåg 
Vygotskij att människor formas till kommunikativa, kännande och tänkande 
individer genom kulturella och sociala upplevelser i samspel med andra. I det 
sociokulturella perspektivet har läraren en stor roll för barns utveckling, eftersom det 
är genom interaktion som barn lär sig att agera och tänka i samhället på ett 
fungerande sätt. Enligt Strandberg (2009) menade Vygotskij att barns lärande kan ha 
påverkan på barns utveckling, och han ansåg att barns utveckling inte kan begränsas 
av barnets inre förutsättningar, eftersom att utveckling inte handlar individens 
mognad eller bestämda utvecklingsstadier utan om aktiviteter, interaktion med andra 
och så kallade utvecklingszoner. Säljö (2011) uttrycker att den närmsta 
utvecklingszonen är ett av Vygotskijs mest kända begrepp och beskriver att 
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begreppets utgångspunkt handlar om att människan är beroende av interaktion och 
stöd från andra för att erövra ny kunskap och nya färdigheter. Vygotskij fann det 
intressant att utvecklingszonen synliggjorde vart barnet är på väg och vad barnet 
kommer att erövra härnäst utifrån dennes kunskaper och färdigheter. Barnet är inom 
utvecklingszonen mottaglig för lärande och har då möjlighet att använda sina 
färdigheter och upplevelser för att förstå mer avancerad kunskap som barnet 
introduceras för av den som är mer kompetent. Strandberg (2009) beskriver den 
närmsta utvecklingszonen som en individs nästa utvecklingssteg som denne inte 
klarar av själv, men kan klara av tillsammans med någon annan som har lite mer 
kunskap. Begreppet utvecklingszoner påstås av författaren vara skillnaden mellan det 
en individ kan själv och det den kan tillsammans med andra individer. 

Vygotskij (1995) beskriver att skapandet tillför människan glädje. Dock kan 
skapandet även vara problematiskt då behovet av att skapa inte alltid 
överensstämmer med förmågan till att skapa. Vygotskij hävdar att människan 
anpassar sig efter sin omgivning, och att omgivningen har stor betydelse för 
människans skapandeförmåga.  

Om det omgivande livet inte ställer människan inför någon uppgift, om hennes invanda och 
nedärvda reaktioner försätter henne i ett tillstånd av fullkomlig jämvikt med den omgivande 
världen, då finns det ingen grund för att ett skapande skall uppstå. En varelse som vore 
fullkomligt anpassad till den omgivande världen, en sådan varelse skulle inte kunna vilja 
någonting, skulle inte kunna sträva efter någonting och skulle, naturligtvis, inte heller kunna 
skapa någonting. Därför grundar sig skapandet alltid på en bristande anpassning, ur vilken det 
uppstår ett behov, en strävan eller önskan (Vygotskij, 1995, s. 35). 

Säljö (2011) uttrycker att det finns en tanke inom det sociokulturella perspektivet att 
människan är en redskapsanvändare och redskapsutvecklare, och Vygotskij särskiljer 
på fysiska och psykologiska redskap. De fysiska redskapen innefattar föremål 
tillverkat av människan, sådant som finns runt omkring oss. Dessa redskap är gjorda 
för att ha vissa funktioner och egenskaper, för att kunna nyttjas i olika situationer. I 
ett sociokulturellt perspektiv har de fysiska redskapen stor betydelse för barns 
lärande och utveckling då de kan omvandla människan sätt att kommunicera, lära sig 
och lagra information. Psykologiska redskap beskriver Vygotskij som det människan 
använder för att kommunicera och tänka med. Det kan exempelvis innefatta 
alfabetet, siffersystemet eller formler. Vygotskij menade att människan måste 
använda sig av psykologiska redskap, så som språk och begrepp, för att kunna tänka 
och kommunicera i världen. Inom det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2011) 
att människans viktigaste psykologiska redskap är språket eftersom det är ett medel 
som gör att människor kan ta del av andras perspektiv och kan förmedla 
sociokulturella erfarenheter. Vygotskij ansåg att människans tänkande i stor 
utsträckning formas genom aktiviteter som kräver språk och kommunikation. 
Språket funktionerar som ett redskap för kommunikation mellan människor, men 
också inom människan. Därför är språket en viktig länk mellan individ och samhälle. 
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3 Metod 

I metodavsnittet redovisas studiens val av metod och urval, genomförande, på vilket 
sätt de fyra etiska forskningskraven uppfyllts i samband med studien och studiens 
validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodval 

Metoden för studien är kvalitativ. Inom det kvalitativa synsättet ligger fokus, enligt 
Stukát (2011), på helheten som anses vara mer än summan av delarna. Författaren 
menar att huvudsaken är att tolka och förstå det resultat som läggs fram, inte att 
förutsäga, generalisera eller förklara den information som framkommit i studien. 
Bryman (2011) beskriver den kvalitativa forskningen som fokuserad på förståelse för 
uppfattningar av verkligheten. Både Bryman (2011) och Stukát (2011) påpekar att 
kvalitativ forskning i stor utsträckning används vid studier som är tolkningsbara och 
har en inriktning. Detta med anledning av att kvalitativ forskning hjälper forskare i 
sitt arbete då deras tankar, erfarenheter och känslor har stor betydelse för tolkningen 
av den information som kommer fram i intervjuerna. Syftet med studien är att 
synliggöra förskollärares tankar kring utomhuspedagogik på förskolegården och hur 
förskollärare beskriver barns matematiska lärande på förskolegården. Syftet är även 
att synliggöra hur förskollärare beskriver sin roll för barns matematiska lärande på 
förskolegården och vilken betydelse förskolegårdens material och utformning har för 
barns matematiska lärande. Därför anses denna metod som är lämplig för ändamålet.  

Vi valde att under intervjuerna använda ljudinspelning som verktyg för 
dokumentation, och Bryman (2011) uttrycker att ljudinspelning vid intervjuer är en 
fördel för forskaren då denne kan transkribera, tolka och komma ihåg informationen 
vid ett senare tillfälle. 

3.2 Datainsamling och databehandling 

Semistrukturerade intervjuer har använts som metod för datainsamling till studien 
(se bilaga 2). Intervjuerna är öppna och semistrukturerade på grund av att första 
intervjufrågan är öppen, för att sedan styras in på det ämne som studien ska 
behandla. Enligt Stukát (2011) betraktas öppna intervjufrågor som mer kvalitativt vid 
studier än användandet av tidigare förutbestämda intervjufrågor eller enkäter. 
Fördelen med semistrukturerade intervjuer menar Bryman (2011) är att de ger 
studiens deltagare mer frihet och större möjlighet till att utveckla sina svar och ge 
uttryck för åsikter och uppfattningar. Totalt elva förskollärare verksamma i två olika 
förskolor deltog i studien och har därmed intervjuats angående barns matematiska 
lärande i förskolans utomhusmiljö. Intervjuerna skedde separat för att undvika att 
deltagarna påverkades av varandra i deras svar. Intervjuernas längd varierande 
mellan 10 till 30 minuter. Den ljudinspelade datainsamlingen transkriberades 
skriftligt och analyserades till ett resultat som är relaterat till studiens 
forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkt. 

3.3 Urval 

Genom att diskutera olika metoder för datainsamling kom vi fram till att kvalitativa 
intervjuer skulle passa bäst för ändamålet, då studiens är att synliggöra förskollärares 
tankar kring utomhuspedagogik på förskolegården och hur förskollärare beskriver 
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barns matematiska lärande på förskolegården. Syftet är även att synliggöra hur 
förskollärare beskriver sin roll för barns matematiska lärande på förskolegården och 
vilken betydelse förskolegårdens material och utformning har för barns matematiska 
lärande. Vi valde att intervjua elva förskollärare uppdelat på två förskolor och vi har 
intervjuat förskollärare verksamma i åldersindelade avdelningar. Nedan visas en 
tabell som redogör för antal förskollärare som intervjuats på respektive avdelning, 
och även ålder de barn som går på avdelningarna. Det var fem avdelningar varav elva 
förskollärare som deltog i studien och barnens ålder varierade mellan ett till fem år. 
 

Avdelningar Ålder på barn Antal intervjuade 
förskollärare 

Avdelning 1 1-2 år 2 

Avdelning 2 1-3 år 2 

Avdelning 3 3-4 år 3 

Avdelning 4 4-5 år 2 

Avdelning 5 4-5 år 2 

3.4 Genomförande 

Deltagande förskolor kontaktades via telefon och tillsammans kom studenterna och 
förskollärarna överens om en träff för att komma ut till förskolorna och dela ut 
missivbrev till förskollärarna och samtala med dem. Förskolorna besöktes och då 
delades ut missivbrev (se bilaga 1) till totalt elva förskollärare, och samtliga valde att 
delta i studien. Det bestämdes sedan tillsammans med deltagarna vilken dag och tid 
som skulle passa för dem att ses för en intervju. Innan intervjuerna gjordes en 
övergripande litteratursökning. Samtliga intervjuer ägde rum på deltagande 
förskolor, i en lugn och avslappnad miljö där barngruppen inte var närvarande. 
Intervjuerna spelades in, detta för att vara säker på att allt om sägs under 
intervjuerna dokumenteras, och för att vi tänker att det skulle vara mer praktiskt att 
transkribera intervjuerna i efterhand än att anteckna under intervjuernas gång. 
Intervjufrågorna utgick från studiens forskningsfrågor. APA-manualen har använts 
som mall för studien. 

3.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2011) redogör för fyra etiska forskningskrav, som ska uppfyllas då 
det bedrivs en vetenskaplig studie. Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hänsyn har tagits till de forskningsetiska 
kraven enligt följande: 
Informationskravet; de som deltagit i studien har fått vetskap om forskningens syfte. 
Deltagarna har informerats om deras uppgift i studien, att deras deltagande är helt 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 
Förhandsinformationen som deltagarna tog del av innehöll studenternas namn och 
institutionsanknytning, beskrivning av studiens och dess syfte. Studiens deltagare 
fick vetskap om att samlad data ej kommer att användas till annat än i 
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forskningssyfte. Deltagarna har fått uppgifter om var och hur resultatet av studien 
ska publiceras. 
Samtyckeskravet; deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan i studien 
och fått vetskap om att de kan avbryta sin medverkan utan att det skulle påverka dem 
negativt. 
Konfidentialitetskravet; endast studiens studenter har tillgång till samlad data och 
uppgifter om deltagarna och vilken förskola de är verksamma i. Ingen obehörig 
person har möjlighet att ta del av studiens material. 
Nyttjandekravet; deltagarna har blivit upplysta om att information om dem endast 
kommer att användas i det här självständiga arbetet. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om valet av metod i studien kan besvara forskningsfrågorna på rätt 
sätt och om studien är säker (Stukát, 2011). Metod för denna studie utgår från det 
kvalitativa tillvägagångssättet (Bryman, 2011). Denna metod har stärkt validiteten i 
studien då öppna frågor ger förskollärarna möjlighet till att svara beskrivande på 
intervjufrågorna. För studiens syfte anser vi att intervjuer ger mer utvecklade svar än 
om studien hade utgått från enkäter. Intervjuer ger även möjlighet till diskussion som 
kan resultera i att data som samlas in ger oss studenter mer material än vi förväntat 
att arbeta med. Validiteten hade kunnat stärkas i studien ifall vi hade genomfört både 
intervjuer och observationer, eftersom vi då hade kunnat se ifall teori och praktik 
stämmer överens med varandra. Samtliga intervjuer i studien skedde enskilt och i ett 
rum som var avskilt från barngruppen och annan personal. Detta tänker vi stärker 
validiteten då förskollärarna i sina svar under intervjuns gång inte blev påverkade 
yttre faktorer. Den urvalsgrupp som studien utgår från är förskollärare verksamma i 
olika åldersavdelningar inom förskolan, detta för att få ett bredare perspektiv på 
förskollärares tankar och förhållningssätt kring barns matematiska lärande på 
förskolegården. Vi tänker att förskollärare som arbetar i olika åldersgrupper kan ha 
olika syn på hur förskolegården kan användas för barns matematiska lärande. Genom 
att få ett bredare perspektiv på förskollärares tankar och förhållningssätt kring barns 
matematiska lärande på förskolegården kan studiens resultat omfatta hela förskolans 
verksamhet och inte endast en specifik åldersgrupp. Eftersom att studiens 
urvalsgrupp är förskollärare är studiens trovärdighet hög, och vi grundar det på att 
förskollärare har gått en högskoleutbildning i teori och pedagogik med inriktning på 
förskolan. 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig och trovärdig den framförda informationen 
är (Stukát, 2011). Vi tänker att vår metod av databearbetning stärker reliabiliteten i 
studien. Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av ljudinspelning som sedan 
transkriberades ordagrant. Bryman (2011) menar att ljudinspelning av intervjuer är 
till hjälp för forskaren då den har vid transkriberingen möjlighet att i skrift kunna 
återskapa informationen på ett kvalitativt sätt. Transkriberingarna lästes igenom och 
tolkades tillsammans av oss studenter, vilket innebar att insamlad data framförts 
genom mer än ett perspektiv.  

Generellt sätt är deltagarsiffran för låg för att studien ska kunna representera en 
hel kommun, ett län eller hela Sverige. 
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3.7 Analysprocess 

Analysprocessen i denna studie har skett i sju steg. Studiens första steg i 
analysprocessen innebar att vi var för sig transkriberade de intervjuerna som vi 
genomfört. Under steg två gick vi gemensamt igenom transkriberingarna för att 
sortera materialet. Steg tre var att tolka materialet och sammanställa det till ett 
resultat. Steg fyra innebar att vi strukturerade upp resultatet, och vi valde att göra det 
utifrån studiens fyra forskningsfrågor. Steg fem i analysprocessen var att utifrån 
studiens forskningsfrågor, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt analysera 
resultatet. Under steg sex diskuterades resultatet utifrån tidigare forskning och egna 
reflektioner och erfarenheter. I steg sju diskuterade vi fram förslag för framtida 
forskning utifrån det studiens resultat visade. Under steg åtta sammanställde vi en 
slutsats efter att ha gått igenom hela studiens innehåll. 
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4 Resultat 

Resultatet struktureras upp utifrån studiens forskningsfrågor, reflektioner kring 
utomhuspedagogik, barns matematiska lärande på förskolegården, förskollärarens 
roll för barns matematiska lärande och betydelsen av förskolegårdens material och 
utformning. 

 

Reflektioner kring 
utomhuspedagogik 

 
 

Barns matematiska 
lärande på 

förskolegården 

Förskollärarens 
roll för barns 
matematiska 

lärande 

Betydelsen av 
förskolegårdens 

material och 
utformning 

Utomhuspedagogik Lärande utomhus Medlekande Materialets påverkan 
på det matematiska 

lärandet 

I skogen Matematiklyftet Observerande Materialet – inte den 
viktigaste faktorn 

Medvetenhet om 
utomhuspedagogik 

Hinder för barns 
matematiska lärande 

Att säga ”ja” istället för 
”nej” 

 

4.1 Reflektioner kring utomhuspedagogik 

Samtliga förskollärare uttrycker att utomhuspedagogik är någonting positivt. Några 
förskollärare beskriver utomhuspedagogik som att ha planerad verksamhet utomhus, 
och en av dem anser även att utomhuspedagogik innefattar barns fria lek där 
personalen inte är med och styr.  

Flera förskollärare berättar att utevistelsens fördelar är att barnen har möjlighet 
till att träna på sin motorik, att de inte behöver tänka på ljudnivån på samma sätt 
som de behöver göra inomhus och att det finns stora ytor för barnen att röra sig på 
där de kan använda hela sin kropp. En förskollärare tror att barn har större lust till 
att lära sig när de får använda kroppen, och anser att barn då också tar till sig 
kunskap lättare. En förskollärare uttrycker att det utomhus inte finns några 
begränsningar för vad barnen kan utveckla och lära sig, exempelvis inom områden 
som teknik, matematik, språk och motorik. Utifrån analysen beskrivs tre kategorier 
kring utomhuspedagogik, utomhuspedagogik, i skogen och medvetenhet om 
utomhuspedagogik. 

4.1.1 Utomhuspedagogik 

Samtliga förskollärare menar att det som barn kan göra inomhus kan de även göra 
utomhus, att det inte finns någon större skillnad mellan pedagogik inomhus och 
pedagogik utomhus. En förskollärare menar att det handlar om att man befinner sig i 
olika rum men att pedagogiken är densamma utomhus som inomhus. Det uttrycks att 
utomhuspedagogiken är minst lika viktig som inomhuspedagogiken och en 
förskollärare menar att det ska vara lika givande för barnen att vistas utomhus som 
inomhus.  

En förskollärare påstår att när barnen är inomhus så intar personalen en 
lärarroll, medan de utomhus blir medforskare. Utomhus har barnen större 
möjligheter till att tillsammans med personal använda sig utav naturmaterial för att 
bland annat sortera, jämföra eller skapa mönster. En förskollärare anser att förskolan 
bör kombinera barns lärande inomhus och utomhus då alla barn är olika och lär sig 
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på olika sätt. Några förskollärare menar att vissa barn kan ha svårt för inlärning 
utomhus på grund utav alla intryck som kan uppkomma.  

4.1.2 Medvetenhet om utomhuspedagogik 

En förskollärare menar att en genomtänkt förskolegård kan vara mycket givande för 
barnen. En förskolegård som har platser där barnen kan komma undan från 
barngruppen och vara ifred, en förskolegård med material som utmanar barnen i att 
använda sin fantasi. Flera förskollärare betonar vikten av att personalen tänker 
igenom vad som är syftet med barnens utevistelse på förskolegården, att det finns en 
medveten tanke bakom det.  

Det är klart man måste tänka till, så att det inte blir att man bara släpper ut barnen och säger att 
det är fri lek ute. Utan det går att göra planerade pedagogiska aktiviteter utomhus också. 

En förskollärare anser att utomhuspedagogiken är lätt att glömma bort och svår att få 
till så att den blir bra. Förskolläraren beskriver att utevistelsen i dagsläget ofta 
används som en tid för barnen att vara ute och få friskt luft, att de ännu inte kommit 
igång med planerade aktiviteter utomhus. Förskolläraren menar att utevistelsen lätt 
kan bli ett verktyg för personal att komma ifrån barngruppen en stund och ägna tid 
till sådant som det upplevs inte finnas tid till annars. 

4.1.3 I skogen 

När förskollärarna får frågan om hur de ser på utomhuspedagogik så berättar ett 
flertal av dem om skogen som rum för utomhuspedagogik. Några av förskollärarna 
menar att barnen kan lära sig mycket i skogen och en förskollärare uttrycker att 
skogen är som en enda stor lärosal för barnen. En av förskollärarna menar att det i 
skogen finns naturvetenskap, möjlighet till skapande och matematik. Några andra 
förskollärare kopplar också skogen till matematik och en av dem menar att barnen i 
skogen har närmare till att använda sig av material som berör matematik.  

När förskollärarna får frågan om hur de ser på barns matematiska lärande 
specifikt på förskolegården berättar flera av förskollärarna även om hur de använder 
matematik i skogen. De berättar att personalen då brukar ge barnen 
matematikuppdrag som går ut på att barnen utmanas i att hämta olika föremål som 
finns i skogen. Det kan exempelvis handla om att barnen ska hämta olika långa 
pinnar eller ett antal löv i olika färger. Samtliga förskollärare som berättar om 
matematikuppdragen i skogen påpekar också att dessa uppdrag lika gärna skulle 
kunna genomföras på förskolegården, och en av förskollärarna förklarar att när de 
ska arbeta med matematik utomhus så brukar de av vana gå iväg från förskolegården. 

När man kommer ut [till förskolegården] tänker man att barnen tränar på motoriken, det 
sociala, att de får träffa andra barn från olika avdelningar. Det är mest det som det fokuseras på 
när vi är ute på gården. Känner vi att vi vill arbeta med matematik ute så går vi oftast iväg och 
gör det. 

4.2 Barns matematiska lärande på förskolegården 

En förskollärare uttrycker att det är i förskolan som grunden läggs för barns 
matematiska lärarande, och några av förskollärarna anser att förskolegården är den 
största inspirationskällan för det matematiska lärandet. Majoriteten av förskollärarna 
anser att det finns matematik på förskolegården. De berättar att matematiken 
uppstår när barnen i sin fria lek bygger och staplar, tar tid och mäter avstånd, 
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sorterar material i förrådet, leker affär och räknar pengar, har vattenlek, när de går 
balansgång, hoppar och klättar. I sandlådan benämns matematiska begrepp som 
tungt och lätt, stort och litet, framför och bakom. En förskollärare menar att det 
märks att barnen på förskolegården inspirerar och lär av varandra genom leken, att 
de lär av varandras lösningar.  

Flera förskollärare anser att förskolegården ger barn möjlighet till att använda 
sig utav hela sin kropp, och en förskollärare menar att barns möjlighet till att göra 
saker med hela kroppen gör att de får bättre grundförståelse för matematik. 
Förskolegården anses vara särskilt bra för barn som upplevs ha svårt för att 
koncentrera sig inomhus eller svårigheter med att vara stillasittande. Nedan redogörs 
det för fyra områden kring matematiska lärande, lärande utomhus, hinder för barns 
matematiska lärande, lärande i skogen och matematiklyftet. 

4.2.1 Lärande utomhus 

Flera förskollärare hävdar att matematiken kommer naturligt för barnen när de är 
ute på förskolegården och en förskollärare menar att matematiken uppstår mer 
spontant utomhus än inomhus. En förskollärare hävdar att barnen blir mer 
stillasittande inomhus eftersom det finns mer konkreta matematiska material i den 
miljön, medan utomhusmiljön erbjuder barn att leta efter saker och röra sig på olika 
sätt. Utomhus finns det fler material som utmanar barn i sitt matematiska tänk och 
lockar dem till att jämföra och arbeta med sortering. Förskolläraren anser att 
matematiskt arbete inomhus och utomhus kompletterar varandra då den 
matematiska grunden kan läggas utomhus för att sedan arbetas vidare med inomhus.  

Det är nog viktigt att man har utomhuspedagogik med möjlighet att även vara inne för att skapa 
variation. 

4.2.2 Matematiklyftet 

Några förskollärare berättar om en kompetensutveckling i matematik som 
verksamheten har arbetat med. Kompetensutvecklingen heter Matematiklyftet och 
beskrivs av förskollärarna som en bra inspirationskälla för arbete med barns 
matematiska lärande. De förskollärare som nämner Matematiklyftet beskriver 
utomhusmiljön som en fördel de matematiska områden som verksamheten arbetar 
med. En förskollärare menar att utevistelsen är en fördel när de arbetar med att 
lokalisera, som är ett av matematiklyftets områden. Detta eftersom utomhusmiljön 
erbjuder barnen större utrymmen att röra sig på och större variation i deras 
matematiska lärande. 

Först tänkte jag att ha matematik ute, nej, vi har inte det skulle jag säga direkt /.../ Sen började 
jag tänka och kom då fram till att, jo, det har vi hela tiden. Det här med att göra bedömning när 
man kanske går balansgång eller när man konstruerar och designar saker. De lokaliserar också 
vart de är någonstans. Jag tänker bara att när vi tar en promenad till skogen där de måste kliva 
över saker måste bedöma när man ska lyfta foten /.../ då kom jag på att matematik använder vi 
oss av nästan jämt. 

4.2.3 Hinder för barns matematiska lärande 

En förskollärare menar att en stor del av barns matematiska lärande på 
förskolegården sker genom språket. Detta anser förskolläraren även kan vara 
problematiskt då förskolegårdens storlek gör att personalen inte alltid kan vara i 
närheten av barnen eftersom de är utspridda på förskolegården. Detta leder i sin tur 
till att personalen kan missa de tillfällen då barnen använder matematiken i språket, 
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och därmed även missar att fånga upp barns frågor och diskussioner kring olika 
matematiska begrepp som antal, längd, höjd och bredd. Det finns inte alltid möjlighet 
till att hjälpa och utmana barnen i deras matematiska tänkande. Förskolläraren tror 
att problemet skulle kunna lösas ifall de var fler i arbetslaget, och därmed kan sprida 
ut sig bättre på förskolegården. 

En förskollärare berättar att arbetet med matematiken är det som ibland glöms 
bort i förskolan, och menar att förklaringen till det är tidsbrist. Tidsbristen gör att det 
skapas en prioriteringsordning, och då brukar matematiken inte hamna som första 
prioritet.  

Vi kan lära barnen att skriva i förskolan om vi skulle sätta manken till, men då måste man ha 
förutsättningar för det och vara inspirerande. Det är samma sak med matematik, man kan lära 
barnen plus och minus om man skulle vilja det, men då måste vi vuxna vara där och vi måste 
inspirera till det. Har man tiden så tror jag att man kan lära barnen vad som helst. 

4.3 Förskollärarens roll för barns matematiska lärande 

Förskollärarna anser att förskolans personal har en betydande roll för barns 
matematiska lärande. För att främja barns matematiska lärande på förskolegården 
beskriver förskollärarna att det är viktigt att personalen är medvetna, inspirerar 
barnen och utmanar dem vidare utifrån deras tankar och funderingar. En 
förskollärare menar att personalen ska ta tillvara på barnens upptäckter på 
förskolegården för att kunna vidareutveckla barnens eget lärande och nyfikenhet till 
att prova nya saker.  

Det är också viktigt att vara närvarande hela tiden och utmana barnen med frågor så de kommer 
vidare i sitt tänkande. 

Genom att personalen benämner matematiska begrepp för barnen, påstår en 
förskollärare att det synliggör matematiken som finns i vardagen. Det beskrivs även 
vara viktigt att personalen är nära barnen för att kunna fånga upp på det barnen gör 
och diskuterar. En förskollärare förklarar att det finns barn som är i behov att en 
personal finns i närheten och benämner matematiken för att de ska få till det 
matematiska tänkandet. Nedan beskrivs tre kategorier kring förskollärarens roll för 
barns matematiska lärande, medlekande, observerande och att säga ”ja” istället för 
”nej”. 

4.3.1 Medlekande 

Det finns olika åsikter om på vilket sätt personalen ska vara närvarande för att kunna 
utmana barnen i deras matematiska lärande. Några förskollärare menar att 
personalen bör vara med i barns lek medan några anser att det räcker med att 
personalen observerar leken på avstånd så att de hör och ser vad som händer.  

En förskollärare anser att personalen kan hjälpa barnen i deras matematiska 
lärande genom att vara med i barnens fria lek, räkna tillsammans med dem och sätta 
ord på matematiken. Förskolläraren tänker att det är positivt att personalen under 
lekens gång förklarar för barnen att de sysslar med matematik, så att barnen när de 
blir äldre ska kunna relatera till när de tidigare använt matematiken i sin lek, och då 
förhoppningsvis få en positiv känsla av matematiken. En förskollärare lyfter fram 
vikten av att som personal vara närvarande, ge barnen tid till deras matematiska 
lärande och att arbeta i små barngrupper. Förskolläraren hävdar att det är en fördel 
att arbeta med små barngrupper då det ger personalen möjlighet till att lättare att se 
vad som händer och lyssna in vad barnen säger och tänker.  
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En förskollärare anser att personalen bör finnas närvarande i barns lek för att 
sätta igång deras matematiska tänkande, men att det är bra att personalen vet när det 
är tillfälle att gå ur leken. Förskolläraren menar att barnen själva spinner vidare på 
det matematiska då personalen gett dem inspiration till det. 

Vara närvarande pedagoger, lekande pedagoger, att vi är med i leken så mycket som möjligt och 
så ofta som möjligt. Då kan vi göra jättemycket tillsammans med barnen, just att de får de här 
rätta frågorna. 

4.3.2 Observerande 

Flera förskollärare berättar om att skapa naturliga lärandetillfällen för barnen. En 
förskollärare menar att det blir för “lektions-aktig” och inte särskilt kul för barnen om 
personalen tillrättalägger matematiken i barnens fria lek på förskolegården. Istället 
beskriver förskolläraren att personalen kan observera leken som barnen kommit 
igång med, för att sedan fånga upp det som händer. Personalen får försöka hitta 
situationerna som händer. Förskolläraren anser att den metoden känns mer naturlig 
och roligare för både barn och personal, istället för att personalen ska bygga upp 
matematiska situationer. 

Det gäller ju för oss vuxna att vara med i det som händer helt enkelt. När jag säger ‘att vara med’ 
så menar jag inte att vi måste leka i leken, men att vi ser vad som händer och att man har 
förmågan att sticka in med någonting där, får barnen att tänka ett steg till. 

Fler förskollärare berättar att de i barns fria lek har valt att inta en observerande roll. 
En förskollärare förklarar vikten av att personalen är lyhörd för vad som händer i 
barns lek för att vid rätt tillfälle kunna gå in i leken och synliggöra matematiken. Är 
personalen inte lyhörd för vad som händer, menar förskolläraren att leken kan 
avbrytas vi fel ställe och därmed förstöras. Några förskollärare berättar att de inte alls 
brukar gå in i barns lek för att skapa matematiska diskussioner, utan att de istället 
väntar på att barnen tar kontakt med dem först. 

4.3.3 Att säga “ja” istället för “nej” 

En förskollärare lyfter fram vikten av att personalen säger “ja” till barnen oftare än 
“nej”. Förskolläraren förklarar att det är lätt för personal att säga “nej” till barnen då 
de exempelvis vill leka med rep, eftersom personalen då tänker att barnen kan göra 
illa sig. Istället bör personalen prova att släppa på kontrollen, säga “ja” till barnen, 
vara närvarande under leken och se vad som händer. 

Att våga släppa kontrollen litegrann tror jag är viktigt för då kan det hända mycket med barnens 
kreativa förmåga. 

En förskollärare berättar om ett tillfälle då barnen hade skapat katapulter genom att 
lägga plankor över sandlådekanten. 

Barnen la plankor över sandlådekanten och det blev katapulter, och där får man in både 
matematik och teknik --- Det är ju lätt att tänka att barnen inte ska göra så med plankorna 
eftersom de går sönder då eller att någon kan göra illa sig, men om man istället tänker efter vad 
de gör för någonting så ser man att de gjort en liten katapult --- Då kan man också säga ‘kommer 
du längre om du skjuter någonting lättare eller tyngre?’, eller ‘om jag flyttar på plankan så att 
det blir mer planka på ditt håll när du trampar, vad händer då?’. Så till slut hade vi hela 
sandlådekanten full med katapulter och barnen testade massa grejer som for iväg. 
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4.4 Betydelsen av förskolegårdens material och utformning 

Förskolegårdens utformning anses av flera förskollärare har betydelse för barns 
matematiska lärande. En förskollärare beskriver att om förskolegården är medvetet 
utformad för att främja matematiskt lärande så kan den erbjuda barnen matematik i 
deras vardag. Flera förskollärare anser det bör finnas kuperad terräng eller en 
skogsdunge på förskolegården. Då ges barnen möjligheter till att röra på sig, utforska 
och klättra. En miljö där det finns skog, kullar och träd påstås utmana barnen mer än 
resten av förskolegården. 

Det är klart att ifall man har en tråkig gård, nu tänker jag en platt gård utan naturliga 
höjdskillnader eller att det inte finns någonstans att klättra och så vidare… Det är klart att det 
går att få till barns matematiska tänkande där med, men då krävs det ju betydligt mer från oss 
vuxna för då måste ju vi tillrättalägga det varje dag. 

Främst två kategorier kring betydelsen av förskolegårdens material och utformning 
beskrivs nedan, materialets påverkan på det matematiska lärandet och materialet – 
inte den viktigaste faktorn. 

4.4.1 Materialets påverkan på det matematiska lärandet 

En förskollärare menar att det krävs medvetna inköp till förskolegården för att kunna 
stimulera barns matematiska lärande i den miljön. När material köps in behöver 
personalen fundera kring materialets syfte och vad det är tänkt att materialet ska leda 
fram till för att sedan försöka styra leken i riktningen som är tänkt.  

De flesta av förskollärarna anser att förskolegårdens material har stor påverkan 
på barns matematiska lärande och en förskollärare menar att det bör finnas mycket 
material som utmanar barnen. En förskollärare menar att vad som helst kan hända 
om det finns rätt och genomtänkt material på förskolegården. Då kan barnen 
utvecklas mycket. Det påpekas att förskolegården behöver ha material som lockar till 
matematiskt tänkande så som mätning, räkning eller turordning, och flera 
förskollärare anser att material som barnen kan bygga och konstruera med kan ha 
stor betydelse för det matematiska lärandet. En förskollärare uttrycker att det på 
förskolegården bör finnas material som ger barnen möjlighet till att själva bygga och 
tänka, material som det inte finns någon färdig lösning på. Förskolläraren hävdar att 
det då kan skapas massor av olika saker, så som bilar, flygplan eller rymdskepp. 

Många leksaker idag är ju färdigbestämt vad det ska bli för någonting, och det lämnar ju inte 
över så mycket för eget tänkande. Därför är det väldigt bra med material som inte har någon 
färdig lösning. 

En förskollärare menar att mycket av förskolegårdens material är traditionellt, så 
som cyklar, spadar och hinkar, och önskar att det hade funnits mer material som 
inspirerar barnen till att bygga, skapa och vara kreativa. Förskolläraren menar att 
brist på pengar är ett hinder för att utveckla förskolegården, och då behöver 
personalen istället fundera på hur de kan använda existerande material för att skapa 
vidareutveckling inom barns matematiska förståelse. Även en annan förskollärare 
anser att personalen får anpassa sig efter det som finns på förskolegården och försöka 
hitta matematiken i det. 

4.4.2 Materialet - inte den viktigaste faktorn 

Några förskollärare anser att förskolegårdens material inte har en betydande roll för 
barns matematiska lärande. En förskollärare påpekar att det snarare handlar om hur 
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personalen väljer att arbeta med det material som finns, att personalen medvetet för 
in matematiken i det. En förskollärare hävdar att en förskolegård kan innehålla 
mycket matematiskt material men att barnen ändå inte kommer att utveckla 
förståelse för matematik om det inte finns medveten personal som är närvarande. 
Och tvärtom, så kan det vara att det inte alls finns mycket matematiskt material på 
förskolegården, men är personalen medveten och hittar matematiken i vardagen så 
kommer barnen ändå utveckla sin matematiska förståelse. Förskolläraren menar att 
material kan vara till stor hjälp, men att det i grunden handlar om att personalen 
måste finnas nära barnen för att sätta ord på matematiken och hjälpa barnen i deras 
matematiska tänkande. Flera förskollärare hävdar att barn har större förståelse för 
matematik om förskolans personal visar intresse för matematiken.  

Jag tror ändå att i grunden så handlar det om pedagogen, sen kan man egentligen ha vilken 
miljö som helst. Att finns det intresse och kunskap så spelar det egentligen inte så stor roll hur 
miljön ser ut, utan då skapar man sig möjligheterna. Sen är det så klart en fördel om det finns 
material, men materialet spelar ingen roll om inte pedagogerna har viljan och kunskapen. 

4.5 Resultatsammanfattning 

Begreppet utomhuspedagogik beskrivs dels som planerad verksamhet utomhus och 
dels som barns fria lek utomhus, dock förskollärarna är ense om att 
utomhuspedagogik är positivt. Det uttrycks inte finnas större skillnader mellan 
pedagogik inomhus och pedagogik utomhus. Det påpekas att personal blir 
medforskare tillsammans med barnen när de är utomhus. Flera förskollärare ser 
skogen som rum för utomhuspedagogik och skogen beskrivs som en enda stor lärosal. 
Vikten av att ha en medveten tanke kring barns vistelse på förskolegården lyfts fram. 
Det berättas att utomhuspedagogiken lätt kan glömmas bort och vara svår att få till 
på ett bra sätt. Det påstås att grunden för barns matematiska lärande läggs i 
förskolan och förskolegården ses av några förskollärare som den största 
inspirationskällan för matematik. Flera förskollärare anser att barns möjlighet till att 
använda hela sin kropp främjar det matematiska lärandet. Det påpekas att 
matematiken kommer naturligt när barnen är utomhus. Det uttrycks att mycket av 
det matematiska lärandet sker genom språket, som kan vara ett problem på 
förskolegården. En förskollärare menar att tidsbrist bidrar till att det matematiska 
arbetet ibland glöms bort. Flera förskollärare berättar om att de i skogen brukar ge 
barn matematikuppdrag, men att de lika gärna skulle kunna använda 
matematikuppdragen på förskolegården. Matematiklyftet lyfts fram av flera 
förskollärare, och beskrivs som en bra inspirationskälla för det matematiskt arbete i 
förskolan. Personalens roll anses vara viktig för barns matematiska lärande på 
förskolegården. Det påstås vara viktigt att personalen är medveten och inspirerande 
och att de utmanar barnen i deras matematematiska tänkande. Åsikterna skiljer sig 
kring hur pass nära personal bör vara barnen för att främja det matematiska 
lärandet. Vikten av att säga ”ja” hellre än ”nej” till barnen lyfts fram. Förskolegårdens 
utformning anses av flera förskollärare som viktig för barns matematiska lärande på 
förskolegården. Delade meningar finns angående hur viktig förskolegårdens material 
är för det matematiska lärandet. Vissa menar att materialet har stor påverkan på 
barns matematiska lärande, medan andra menar att personalens medvetenhet, 
intresse och kunskap är viktigare. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån studiens forskningsfrågor, tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkt. 

5.1 Vad har förskollärare för tankar kring utomhuspedagogik 
på förskolegården? 

Gemensamt anser förskollärarna att utomhuspedagogik är någonting positivt och 
fördelar med barns utevistelse beskrivs av flera förskollärare vara att barn inte är lika 
begränsade utomhus som inomhus. Precis som Norðdahl och Einarsdóttir (2014), 
berättar flera av studiens förskollärare att utomhusmiljön ger barn stora ytor att röra 
sig på. Förskollärarna beskriver att barn utomhus har möjlighet till att använda hela 
sin kropp, vilket en förskollärare menar främjar barns lärande då barn lär sig bättre 
när de får använda sin kropp. Detta är i liknelse med Brügges och Szczepanskis 
(2007) förklaring kring att barns lärande är mer givande när de får använda sig av sin 
kropp och sina sinnen. Det beskrivs även av flera förskollärare att barns utveckling 
och lärande inom områden som teknik, matematik, språk och motorik inte begränsas 
utomhus. 

Bland samtliga av deltagande förskollärare finns det en gemensam tanke kring 
att det inte finns stora skillnader mellan pedagogik inomhus och pedagogik utomhus. 
Det beskrivs av en förskollärare att pedagogiken alltid är densamma, men att den kan 
befinna sig i olika rum. Det kan liknas vid Brügges och Szczepanskis (2007) 
påstående om att den miljö som förskolans verksamhet befinner sig i blir till 
kunskapsförmedlare och klassrum för barnen. En av förskollärarna beskriver att 
utomhusmiljön ger barn fler möjligheter till att skapa tillsammans och interagera 
med personalen, att personalen blir till medforskare. Detta är i liknelse med Säljös 
(2011) beskrivning av Vygotskijs tankar om att människor formas genom sociala 
upplevelser i interaktion med andra. Det är i interaktion som barn utvecklas till 
kännande, tänkande och kommunikativa personer. Förskollärarna berättar att det 
ska vara lika givande för barnen att befinna sig inomhus som utomhus och båda 
miljöerna betraktas som lika viktiga. Det påpekas även att utomhusmiljön bör vara 
ett komplement till inomhusmiljön för att alla barn ska få möjlighet till lärande. Även 
Szczepanski (2012), som Ohlsson (2015) refererar till, menar att dessa två miljöer bör 
fungera som komplement för varandra, och att det där verksamheten äger rum bör 
erbjudas ett utbud av upplevelser för att grunden för barns lärande ska kunna 
formas. Även Olsen (2014) uttrycker att utomhusmiljön bör ses som ett komplement 
till inomhusmiljön, detta för att läroplanens mål ska kunna uppfyllas. 

Det anses av flera förskollärare som viktigt att det finns en medvetenhet och ett 
syfte med barns vistelse på förskolegården, och en förskollärare menar att 
förskolegården bör ha material som utmanar barnen och bidrar till att barnen 
använder sin fantasi. Innan material införskaffas till utomhusmiljön, menar Olsen 
(2014) att det behövs en diskussion kring utomhusmiljöns syfte. 

Det påstås av en förskollärare att utomhuspedagogiken lätt glöms bort, att 
förskolegården ofta används i syfte att barnen ska få fri luft och som ett tillfälle för 
personal att ägna sig åt sådant som det vanligtvis inte finns tid till. Påståendet går att 
koppla till Ohlsson (2015) som menar att förskolegården ofta endast betraktas som 
en miljö barn mår bra av att vistas i, och även McClintic och Petty (2015) som hävdar 
att barns utevistelse ger förskollärare en paus i arbetet eftersom barnen klarar sig 
själva utomhus och inte är i behov av vuxenstyrning. En av studiens förskollärare 
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anser att utomhuspedagogiken är svår att få till så att den blir bra, och detta kan 
relateras till Olsen (2013) som berättar att det brukar vara svårt att skapa 
utomhusmiljöer som för barn är inspirerande och meningsfulla. 

5.2 Hur beskriver förskollärare barns matematiska lärande på 
förskolegården?  

Enligt de flesta av förskollärarna finns det matematik på förskolegården, och några 
menar att förskolegården är det största inspirationskällan för matematiskt lärande i 
förskolan. Den matematik som uppstår på förskolegården berättas vara bland annat 
då när barnen i sin fria lek leker affär, har vattenlek och sorterar material. Enligt 
Björklund (2007) utvecklar barn från 2 års ålder en förståelse för sortering och 
klassificering av olika föremål, vilket i sin tur bidrar till att barn utvecklar förståelse 
för problemlösning. En av studiens förskollärare påpekar att barnen inspireras av 
varandra och lär av varandras lösningar genom leken på förskolegården. Det 
förklaras av en förskollärare att barns möjlighet att göra saker med hjälp av hela 
kroppen bidrar till barns matematiska förståelse. 

Säljö (2011) beskriver att språket inom det sociokulturella perspektivet är 
människans viktigaste psykologiska redskap. Det är genom språket som människan 
kommunicerar med andra människor och kan förmedla sociokulturella erfarenheter. 
Molander m.fl. (2011) uttrycker att språk och matematik går hand i hand, och enligt 
en av studiens deltagande förskollärare sker barns matematiska lärande till stor del 
genom språket. Detta anses vara ett problem på förskolegården då personalen inte 
alltid har möjlighet att vara nära barnen för att utmana dem vidare i deras 
matematiska tänkande. Enligt Säljö (2011) hävdade Vygotskij att människans 
tänkande till stor del formas genom aktiviteter som kräver språk och kommunikation 
och Emmoth (2014) uttrycker att språket har en betydande roll för barns 
matematiska förståelse eftersom det hjälper barnet utveckla ett matematiskt språk.  

5.3 Hur beskriver förskollärare sin roll för barns matematiska 
lärande på förskolegården? 

Gemensamt menar studiens deltagande förskollärare att personalen har en viktig roll 
för barns matematiska lärande. Det beskrivs att personalen bör vara medvetna och 
att de inspirerar och utmanar barnen vidare utifrån deras reflektioner. Personalen 
bör ta tillvara på det barnen upptäcker för att barns eget lärande och nyfikenhet ska 
vidareutvecklas. Enligt Doverborg (2006) är medvetenheten och kunskap viktigt hos 
en förskollärare. Är förskollärare matematiskt medvetna, hävdar Doverborg (2006) 
att barn får hjälp i att få syn på matematiken som finns i förskolans omgivning, vilket 
gör att barnen kan utveckla förståelse för olika matematiska begrepp. Molander m.fl. 
(2011) menar att det är viktigt att förskollärare är medvetna och hjälper barnen i 
deras matematiska lärande genom att använda korrekta matematiska begrepp. För 
att barnen ska komma vidare i sitt tänkande, menar en deltagande förskollärare att 
personal ständigt bör finnas nära barnen så att de kan utmana barnen med hjälp av 
frågor. Att förskollärarna finns i närheten av barnen för att utmana och hjälpa dem 
går att koppla till Vygotskijs begrepp om den närmsta utvecklingszonen. Enligt 
Strandberg (2009) ansåg Vygotskij att barns lärande kan påverkas barns utveckling 
och menade barn utvecklas genom aktiviteter, interaktion och utvecklingszoner. Säljö 
(2011) beskriver att utvecklingszonens utgångspunkt handlar om att människan 
behöver interaktion och stöd från andra för att ta till sig kunskap. Inom 
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utvecklingszonen är barn mottagliga för lärande och kan förstå ny kunskap som 
någon mer kompetent lär ut till barnet. Enligt Strandberg (2009) är den närmsta 
utvecklingszonen en människas nästa utvecklingssteg som den endast klarar av i 
interaktion med någon som befinner mer kunskap. Författaren beskriver även 
begreppet som skillnaden mellan det människan kan själv och det den kan i samspel 
med andra. 

Med hjälp av att personalen benämner matematiken, menar en förskollärare att 
den matematik som finns i barns vardag synliggörs. Doverborg (2006) uttrycker att 
medvetna förskollärare bidrar till att barn kan utmanas matematiskt i förskolans 
vardagliga aktiviteter. Barns matematiska tänkande utmanas då och de får förståelse 
för hur de kan använda matematik i andra sammanhang. I Emmoths (2014) studie 
framkom det att kompetensutveckling kan hjälpa förskollärare att utveckla 
medvetenhet kring matematiska begrepp och få förståelse för den matematik som 
finns i omgivningen. Matematiklyftet, som är en kompetensutveckling, lyfts fram av 
flera av studiens förskollärare. Matematiklyftet anses vara en inspirationskälla för 
arbete med matematik i förskolan, och utevistelsen beskrivs som en fördel när de 
tillsammans med barnen arbetar med ett av Matematiklyftets områden.  

Förskollärarnas åsikter skiljer sig angående på vilket sätt personalen ska vara 
närvarande under barns lek för att kunna främja deras matematiska lärande. Vissa 
anser att personalen bör bara med i barnens lek, medan andra hävdar att det räcker 
med att personalen är närvarande genom att observera leken. En förskollärare menar 
att personal kan hjälpa barn i deras matematiska tänkande då de, genom att vara 
med i leken, sätter ord på matematiken. Om förskollärare uppmärksammar och tar 
tillvara på barns fria lek, påstår Doverborg (2006) att barn erbjuds nya utmaningar, 
upplevelser och upptäckter inom matematik. Enligt Jung, Brown och Karp (2014) är 
det viktigt att förskollärare ger barn positiva matematiska erfarenheter i förskolan. 
Positiva matematiska erfarenheter kan påverka barnens framtida syn på matematik 
och bidra till att de i skolan finner matematiken rolig och har en positiv inställning 
till ämnet. För att barn ska få en positiv känsla kring matematik, påpekar en 
förskollärare att det är viktigt att personalen benämner matematiken under lekens 
gång.  

Flera av de förskollärare som intar en observerande roll i barns lek berättar om 
att skapa naturliga lärandetillfällen för barnen. Det uttrycks att det naturliga lärandet 
är roligare för både barn och personal, än situationer då matematiken av personalen 
tillrättaläggs i barnens fria lek. Det påstås att personalen istället får försöka hitta 
matematiken i de naturliga situationerna. Enligt en av de observanta förskollärarna 
är det viktigt att personalen är lyhörd för det som sker i leken så att det vid rätt stund 
kan inflika i leken för att synliggöra matematiken. Vissa förskollärare berättar dock 
att de inte alls går in i barns lek för att lyfta fram matematiken utan att de istället 
väntar in barnen. 

Ett par förskollärare beskriver vikten av personal är tillåtande gentemot barnen. 
Det anses vara viktigt att personalen oftare ger barnen ett “ja” än ett “nej”. 
Förskollärarna beskriver att det är lätt att säga “nej” då barnen exempelvis vill leka 
med ett visst material som kan gå sönder eller som anses farligt. Då bör personalen 
istället prova att säga “ja” och vara närvarande under leken. Kan personalen släppa 
kontrollen uttrycks det att det kan hända mycket med barns kreativa förmåga. Detta 
liknar Engdahls (2014) påstående om att det finns oro hos personal i förskolan 
angående risker som kan finnas i den fysiska miljön. Oron för att barn kan skada sig 
kan få personal att ta hastiga beslut. 
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5.4 Vilken betydelse har förskolegårdens material och 
utformning för barns matematiska lärande? 

Flera av förskollärarna anser förskolegårdens utformning ha en betydande roll för 
barns matematiska lärande. Barnen kan ges matematik i deras vardag om 
förskolegården är medvetet utformad för att främja barns matematiska lärande. Flera 
förskollärare föredrar att förskolegården har kuperad terräng då sådan miljö anses 
kunna utmana barnen mer än resten av förskolegården. För att barnens matematiska 
lärande ska främjas på förskolegården, menar en av förskollärarna att det krävs 
medvetna inköp. Förskolläraren påpekar vidare att personalen bör reflektera över 
förskolegårdens material och dess syfte för den matematiska inlärningen. Vissa av 
förskollärarna hävdar att förskolegårdens material inte är viktigt för barns 
matematiska lärande, dock är de flesta förskollärarna överens om att förskolegårdens 
material har en betydande roll. I ett sociokulturellt perspektiv, beskriver Säljö (2011) 
att fysiska redskap, alltså material, har stor betydelse för barns lärande och 
utveckling eftersom de kan omvandla barns lärande och kommunikation. Det 
beskrivs av en deltagande förskollärare att det på förskolegården bör finnas mycket 
material som barnen utmanas av. Flera förskollärare uttrycker att det bör finnas 
material som barnen kan konstruera och bygga med hjälp utav, då det kan ha stor 
betydelse för det matematiska lärandet. Olsen (2013) menar att kvalitativa 
utomhusmiljöer bland annat bör innehålla tillgängligt material som barn kan bygga 
med, som exempelvis klossar spadar, stenar och pinnar. Vygotskij (1995) beskriver 
att barns omgivning bör vara utmanande för dem för att det ska uppstå ett skapande, 
och att om barn vistas i en miljö som inte utmanar dem kommer de inte att skapa 
eller ha något att sträva efter. Eftersom människan anpassar sig efter sin omgivning, 
menar Vygotskij att omgivningen har en betydande roll för människans förmåga att 
skapa. Enligt Engdahl (2014) är det viktigt att barn har tillgång till material som inte 
förutbestämt. Författaren menar att materialet ska kunna omvandlas och arbetas 
med utifrån barnens egna tankar. Precis som Engdahl (2014) anser en av studiens 
förskollärare att det är viktigt att barn har tillgång till material som inte har färdiga 
lösningar, då färdigbestämt material inte ger barn utrymme till att tänka själva.  

En förskollärare uttrycker att materialet inte är den viktigaste faktorn för barns 
matematiska lärande, utan att det är personalens användande av material och deras 
matematiska medvetenhet som är av vikt. För att barnen ska utveckla förståelse för 
matematik, menar förskolläraren att personalen ska vara medvetna, närvarande och 
ha förmåga till att hitta matematiken i vardagen. I grunden handlar det om 
närvarande personal som finns där för att sätta ord på matematiken och hjälpa 
barnen i sitt matematiska tänkande. Förskolläraren menar att miljö och material inte 
spelar någon roll för barns matematiska lärande ifall det inte finns intresse för eller 
kunskap kring matematik hos personalen. Visar personalen intresse för matematiken, 
anser flera av förskollärarna att barnen utvecklar större förståelse för matematik. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod, och resultatet diskuteras utifrån studiens 
forskningsfrågor. Här presenteras även förslag till fortsatt forskning och studiens 
slutsats. 

6.1 Metoddiskussion 

Genom att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer fick vi en 
bra insyn i hur deltagande förskollärare reflekterar kring utomhuspedagogik på 
förskolegården och hur de beskriver barns matematiska lärande på förskolegården. 
Vi fick även ta del av förskollärarnas beskrivningar av förskollärarens roll för barns 
matematiska lärande på förskolegården och vilken betydelse de anser att 
förskolegårdens material och utformning har för barns matematiska lärande. 
Intervjuerna delades upp mellan skribenterna, och även transkriberingen av 
materialet. Det färdigtranskriberade materialet läste vi igenom tillsammans. Här 
tänker vi att det hade varit en fördel om båda skribenterna närvarade vid samtliga 
intervjuer för att få två perspektiv på intervjuerna. Båda tog dock del av samtliga 
intervjuer när de var transkriberade och därefter diskuterades innehållet utifrån 
varsitt perspektiv och våra egna uppfattningar. Vi tänker att studiens kvalitet höjdes 
då båda skribenterna tog del av samtliga transkriberade intervjuer. 

Intervjufrågorna formades med en tanke på att deltagande förskollärare först 
skulle framföra sina tankar kring utomhuspedagogik, för att med följande fråga ledas 
in på barns matematiska lärande på förskolegården. Efter genomförda intervjuer 
diskuterades det kring om vi hade fått det resultat som vi förväntat oss och önskat. 
Studiens intervjufrågor tog deltagarna inte del av innan intervjuerna ägde rum, och 
efter intervjuerna diskuterades det kring alternativet till att ha låtit deltagarna ta del 
av intervjufrågorna på förhand så att de skulle haft möjlighet att förbereda sig innan 
intervjuerna. Detta diskuterades eftersom en del av intervjusvaren blev korta, 
möjligtvis eftersom deltagarna inte visste vilka frågor som skulle ställas och därmed 
inte kunde förbereda sina svar på förhand. När det transkriberade intervjuerna skulle 
sammanställas valde vi att inte använda alla svar eftersom alla utsagor inte var 
relevanta utifrån studiens forskningsfrågor eller syfte. Efter diskussion hade vi velat 
genomföra intervjuerna igen, med samma frågor, men att deltagarna hade fått ta del 
av intervjufrågorna på förhand. Det tänker vi hade kunnat resultera i längre och 
genomtänkta intervjusvar, vilket i sin tur hade kunnat leda till ett mer omfattande 
resultat. I studien har förskollärare verksamma på avdelningar med barn mellan 1 
och 5 år deltagit, och vi har diskuteratom resultatet blivit annorlunda ifall att 
samtliga förskollärare hade arbetat med barn i samma ålder, exempelvis bara 5 
åringar. 

Studiens resultat utifrån intervjusvaren sammanställdes efter teman för att 
behålla deltagarnas anonymitet. Hade resultatet sammanställts så att läsaren skulle 
ta del av en intervju i taget tänker vi att deltagarna, trots figurerade namn, hade 
kunnat kännas igen av arbetskollegor eller andra bekanta. 

6.2 Resultatdiskussion 

Fägerstam (2012) påpekar att det finns olika definitioner på begreppet 
utomhuspedagogik. Ena definitionen på utomhuspedagogik handlar om lärande av 
och i naturen och den andra definitionen handlar om tvärvetenskapligt lärande 
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genom aktiviteter, som exempelvis olika kulturbesök. Detta tolkar vi som att 
utomhuspedagogik ska innefatta lärande genom planerade aktiviteter, och att 
lärandet ska behandla områden som natur, kultur och samhälle.  

I studiens resultat får vi ta del av att en förskollärare berättar att personalen 
inomhus intar en lärarroll, medan de utomhus blir medforskare tillsammans med 
barnen. Det är i resultatet oklart till varför den medforskande rollen frångås 
inomhus, men det skulle kunna bero på att det material som barn använder inomhus 
generellt är konkret och förutbestämt. Detta skulle kunna leda till att förskollärare 
ges mindre utrymme till att utforska tillsammans med barnen. 

I resultatet kan vi se att de flesta av förskollärarna kopplar ihop 
utomhuspedagogik med skogen. Det berättas att skogen är en miljö som främjar 
barns lärande inom flera olika områden, så som naturvetenskap och matematik. Det 
påpekas att barnen har närmare till matematiska material i skogen. Dock 
framkommer det även i resultatet att ett flertal förskollärare beskriver förskolegården 
som den största inspirationskällan för matematiken. Anmärkningsvärt är att 
merparten av förskollärarna beskriver hur de arbetar med matematiskt lärande i 
skogen när de får frågan om hur de ser på barns matematiska lärande på förskolans 
utomhusmiljö. Intervjufrågorna har utgått från förskolegården och förskollärarna 
fick tydliga instruktioner om det, alltså att utomhusmiljön innebär förskolans 
utomhusmiljö. En förskollärare berättar att de av vana lämnar förskolegården när de 
ska arbeta med matematik utomhus. Vi tolkar det som att förskolegården och skogen 
inte ses som likvärdiga miljöer för barns matematiska lärande då lärandet sker på 
olika sätt i de två miljöerna. Endast en av miljöerna används i samband planerade 
matematiska aktiviteter, vilket är skogen. På förskolegården sker det matematiska 
lärandet genom barns fria lek. Förklaringen till att de planerade matematiska 
aktiviteterna genomförs i skogen kan bero på skogens utbud av naturmaterial, och 
utifrån våra egna erfarenheter kan det även bero på att litteratur som berör 
matematiskt arbete utomhus många gånger utgår från naturliga miljöer, så som 
skogen. Vi studenter har exempelvis aldrig tagit del av litteratur som handlar om 
matematiska aktiviteter på specifikt förskolegården. Genom att ta tillvara på 
förskolans miljö och barns intresse för matematik, menar Doverborg (2006), att 
förskollärare kan synliggöra den vardagliga matematiken för barnen. Här undrar vi 
om förskollärarna tar tillvara på barns intresse för matematik som uppstår på 
förskolegården genom att använda det vid planerade matematiska aktiviteter i 
skogen?  

Gemensamt anser förskollärarna att personalen har en viktig roll för barns 
matematiska lärande på förskolegården, men det skiljer sig i hur pass närvarande 
förskollärarna tänker att personalen bör vara för att kunna främja det matematiska 
lärandet. Doverborg (2006) menar att barn ges möjligheter till nya matematiska 
upptäckter då förskollärare tar tillvara på barnens fria lek och uppmärksammar den.  
Vissa av studiens förskollärare menar att personalen bör vara med i barns lek för att 
kunna sätta ord på matematiken och förmedla en positiv känsla kring matematik. 
Andra förskollärare anser att personalen först bör observera barns lek och sedan hitta 
matematiken i situationen för att efter det synliggöra den. Det påpekas då vara viktigt 
att kunna avgöra när det är lämpligt att gå in i leken för att den inte ska förstöras. 
Sedan finns det förskollärare som väljer att inte gå in i barns lek utan istället 
synliggör matematiken när barnen tagit kontakt med dem. Vi undrar vad som skulle 
hända ifall samtlig personal antingen intar en medlekande eller observerade roll på 
förskolegården, eller om personalen väljer att inte synliggöra matematiken förrän 
barnen tar kontakt med dem. Skulle all personal inta medlekande roller skulle det 
kunna resultera i att matematiken ofta synliggörs eftersom personal då befinner sig 
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nära barnen och enkelt kan fånga upp matematiken när den uppstår. Dock skulle det 
kunna finnas en risk att leken blir vuxenstyrd. Vi tänker även att antal personal inte 
är lika många som antal lekar på förskolegården, och det skulle kunna innebära att 
barnen får olika mycket vuxenkontakt och tillsyn på förskolegården. Anta att samtlig 
personal intar en observant roll skulle fördelarna kunna vara att personalen har 
överblick över förskolegården och därmed tillsyn, samtidigt som de är lyhörda för vad 
som händer i barnens olika lekar. Dock kan det då vara viktigt att, som en 
förskollärare påpekar, kunna bedöma när det är läge att gå in i barnens lek för att 
undvika att leken förstörs. Personalen kan välja att istället synliggöra matematiken 
genom att uppmärksamma den när barnen tar kontakt med dem och det kan 
innebära att det matematiska lärandet begränsas för vissa barn. Barn är olika och 
söker olika mycket vuxenkontakt, och skulle samtlig personal synliggöra 
matematiken endast då barnen tar kontakt med dem kan det betyda att barnen inte 
får samma möjligheter till matematiskt lärande och matematiska diskussioner. För 
att barns matematiska lärande på förskolegården ska främjas på bästa sätt tänker vi 
att personalens roll kan vara en kombination av medlekande och observerade. 
Kombinationen skulle kunna innebära att personalen inte endast läser av när det 
finns tillfälle att gå in i leken för att synliggöra matematiken, även kan avgöra om när 
det finns tillfälle att gå in i leken. Kombinationen skulle kunna resultera i att barnen 
både får tillsyn och fri lek utan vuxenstyrning, men även lek där personalen är med 
och synliggör matematiken. 

I studiens resultat framställs det att det råder delade meningar angående 
materialets betydelse för barns matematiska lärande på förskolegården. De flesta 
förskollärarna menar att förskolegårdens material har en betydande roll för barns 
matematiska lärande, medan en del av förskollärarna tänker att materialet möjligtvis 
kan ha en påverkan på det matematiska lärandet men att det i grunden handlar om 
personalens inställning till matematiken. Det påpekas att det som är av mest 
betydelse är att personalen är medveten, närvarande, har kunskap om och intresse 
för matematiken och även har viljan till att arbeta med det tillsammans med barnen. 
Detta kan även styrkas genom den tidigare forskning vi behandlat då den snarare 
berör personalens medvetenhet och hur de ska synliggöra matematiken för barnen, 
än betydelse av förskolans material för barns matematiska lärande. Doverborg 
(2006) beskriver förskolans material som matematiskt hjälpmedel, men att det är 
förskollärarnas medvetenhet kring hur materialet kan användas matematiskt som gör 
att barnen utmanas i deras matematiska lärande. Författaren förklarar vidare att 
förskollärare som uppmärksammar barns lek och tar tillvara på den ger barn 
möjligheter till nya matematiska utmaningar och upplevelser. Förskollärares 
matematiska kunskap och medvetenhet kan bidra till att miljöer utformas för att 
utveckla barns matematiska lärande. Molander, Strandberg, Kellander, Lättman-
Masch, Wejdmark och Bucht (2011) lyfter fram vikten av medvetna förskollärare som 
genom användande av korrekta matematiska begrepp hjälper barn i deras 
matematiska lärande. Matematiskt medvetna förskollärare bidrar, enligt Doverborg 
(2006), till att barn får syn på matematiken som finns i deras omgivning, vilket i sin 
tur utvecklas deras förståelse för matematiska begrepp. Doverborg uttrycker att 
personal i förskolan behöver kunskap om och förståelse för matematik för att kunna 
använda matematiska begrepp, och menar att kompetensutveckling kan vara en bra 
hjälp för det matematiska arbetet i förskolan. Enligt Emmoth (2014) kan 
kompetensutveckling bidra till att förskollärare ökar sin medvetenhet kring 
matematiska begrepp, vilket kan leda till att barn utvecklar sitt matematiska 
ordförråd. 
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Kontinuerlig kompetensutveckling inom matematik kan fungera som en bra 
motivation och inspiration för personal i förskolan. Kompetensutveckling kan hjälpa 
personalen att upprätthålla sin medvetenhet, kunskap och sitt intresse för det 
matematiska arbetet. Har personal intresse för matematiken smittar det av sig på 
barnen, vilket i sin tur kan leda till lustfyllt matematiskt lärande i förskolan. 

6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Studien är relevant för förskolläraryrket då det i studien inte endast redogörs för hur 
arbetet med matematik i förskolan utvecklar barns matematiska förståelse, utan även 
hur matematiken kan bidra till att barn utvecklar andra färdigheter. Genom 
matematiken kan barn bland annat utveckla förmåga till att diskutera, reflektera, 
uttrycka sig, lösa problem och stärka sitt självförtroende och sin fantasi. Genom 
denna studie kan förhoppningsvis förskollärare inspireras till att arbeta medvetet 
med matematik i förskolan, och främst inspireras till att flytta genomförandet av 
planerade matematiska aktiviteter till förskolegården. Därför har studien relevans för 
förskolläraryrket. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån det som framkommit i studiens resultat tänker vi att det vore bra om det 
genomfördes en forskning kring förskollärares roll på förskolegården, eftersom 
resultatet visar delade meningar kring det. Resultatet visar även att det vore nyttigt 
med forskning kring begreppet medvetenhet i förskolan, då flera av förskollärarna 
lyfter fram det. Vad innebär det egentligen att vara en medveten förskollärare? 
Eftersom studiens resultat även visar att förskollärarna gärna berättar om matematik 
i skogen skulle ett förlag till fortsatt forskning vara att studera hur förskollärare 
använder skogen som rum för matematiskt lärande i förskolan. 

6.5 Slutsats 

Enligt oss har studiens fyra forskningsfrågor och syfte besvarats. Det framkommer 
både likheter och olikheter i förskollärarnas svar angående utomhuspedagogik och 
matematik på förskolegården. Förskollärarna är ense kring utomhuspedagogik som 
något positivt, vad som innefattar matematik i förskolan, att förskolans personal har 
en betydande roll för barns matematiska lärande och att skogen är bra en miljö för 
matematiskt lärande. Det finns skillnader i förskollärarnas uppfattningar kring vad 
som definierar utomhuspedagogik, hur nära personal behöver vara barns lek för att 
främja deras matematiska lärande och huruvida förskolegårdens material är viktigt 
för det matematiska lärandet. Vissa förskollärare menar att materialet kan göra 
mycket för barns matematiska lärande, medan andra påpekar att personalens 
intresse, medvetenhet och kunskap är viktigare än material. Det var inte mycket som 
förskollärarna sade i intervjuerna som gick att ställa emot den tidigare forskning som 
studien behandlar, utan istället kunde vi hitta många likheter mellan intervjusvaren 
och den tidigare forskningen. Utifrån studien kan vi se att förskollärarna känner till 
vad matematik i förskolan kan innebära, men att de inte kommit igång med 
planerade matematiska aktiviteter på förskolegården. Skogen ses som en miljö för 
planerade matematiska aktiviteter medan förskolegården ses som en miljö för barns 
spontana och naturliga matematiska lärande som uppstår i den fria leken. 



 28 

Referenser 

Arbouet Harte, H. (2013). Universal design and outdoor learning. Dimensions of 
Early Childhood, 41(3), 18-22. Hämtad 12 november, 2015, från ERIC 
(EBSCOhost) 

Björklund, C. (2007). Hållpunkter för lärande: småbarns möten med matematik. 
Åbo: Åbo Akademis förlag. 

Brügge, B. & Szczepanski, A. (2007). Pedagogik och ledarskap. I Brügge, B., Glantz, 
M. & Sandell, K. (2007). Friluftslivets pedagogik: för kunskap, känsla och 
livskvalitet (ss. 25-52). Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Doverborg, E. (2006). Svensk förskola. I Doverborg, E. (2006). Små barns 
matematik: erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare 
(ss. 1-9). Göteborg: Litorapid Media. 

Emmoth, K. (2014). Grunden läggs i förskolan: förskolepedagogers tankar om 
utveckling, lärande och dokumentation. Doktorsavhandling. Umeå Universitet, 
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Engdahl, K. (2014). Förskolegården: en pedagogisk miljö för barns möten, 
delaktighet och inflytande. Doktorsavhandling. Umeå Universitet, Institutionen 
för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Fägerstam, E. (2012). Space and place: perspectives on outdoor teaching and 
learning. Doktorsavhandling. Linköpings University, Department of Behavioural 
Sciences and Learning. 

Jung, E., Brown, E T. & Karp, K. (2014). Role of the teacher characteristics and school 
resources in early mathematics learning. Learning Environments Research, 
17(2), 209-228. Hämtad 12 november, 2015, från ERIC (EBSCOhost). 

Lewis Presser, A., Clements, M., Ginsburg, H. & Ertle, B. (2015). Big math for little 
kids: the effectiveness of a preschool and kindergarten mathematics curriculum. 
Early Education and Development, 26(3), 399–426. Hämtad 12 november, 2015, 
från ERIC (EBSCOhost). 

MacQuarrie, S., Nugent, C & Warden, C. (2013). Learning with nature and learning 
from others: nature as setting and resource for early childhood education. 
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 15(1), 1-23. Hämtad 12 
november, 2015, från ERIC (EBSCOhost). 

McClintic, S. & Petty, K. (2015). Exploring early childhood teachers’ beliefs and 
practices about preschool outdoor play: a qualitative study. Journal of Early 
Childhood Teacher Education, 36(1), 24-43. Hämtad 12 november, 2015, från 
ERIC (EBSCOhost). 

Molander, K., Strandberg, G., Kellander, T., Lättman-Masch, R., Wejdmark, M. & 
Bucht, M. (2011). Leka och lära matematik ute. Vimmerby: OutdoorTeaching 
Förlag. 

Mälardalens Högskola. (2010). Referenshantering enligt APA-stilen. Hämtad från 
https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.24143!/Menu/general/column-
content/attachment/APA-STILEN_100128.pdf  

https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.24143!/Menu/general/column-content/attachment/APA-STILEN_100128.pdf
https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.24143!/Menu/general/column-content/attachment/APA-STILEN_100128.pdf


 29 

Norðdahl, K.   Einarsd ttir, J. (2014). Children’s views and preferences regarding 
their outdoor environment. Journal of Adventure Education and Outdoor 
Learning, 5(2), 152-167. Hämtad 12 november, 2015, från ERIC (EBSCOhost). 

Ohlsson, A. (2015). Utomhuspedagogik: Utveckling och lärande i naturen. 
Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Olsen, H. (2013). Creating and enriching quality and safe outdoor environments. 
Dimensions of Early Childhood, 41(3), 11-17. Hämtad 12 november, 2015, från 
ERIC (EBSCOhost). 

Rouse, E. (2014) Mixed-aged grouping in early childhood: creating the outdoor 
learing environment. Early Child Development and Care, 185(5), 742–751. 
Hämtad 12 november, 2015, från ERIC (EBSCOhost). 

Skolverket. Matematiklyftet i förskolan. Stockholm: Skolverket. Hämtad från 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.204965!/Menu/article/attachment/mat
ematiklyftet_forskolan.pdf 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. uppl.) Stockholm: 
Skolverket 

Strandberg, L. (2009). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar (2:a 
uppl.). Stockholm: Nordstedts. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2011). L. S. Vygotskij: forskare, pedagog och visionär. I Forssell, A. (2011). 
Boken om pedagogerna (ss. 153-177). Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Bromma: CM-Gruppen. 

Vygotskij, L. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget 
Daidalos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.204965!/Menu/article/attachment/matematiklyftet_forskolan.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.204965!/Menu/article/attachment/matematiklyftet_forskolan.pdf


 30 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Information om undersökning gällande förskollärares tankar kring barns 
matematiska lärande i förskolans utomhusmiljö. 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som läser förskollärarprogrammets sista 
termin och är i full gång med vårt examensarbete som inriktar sig på utomhuspedagogik. 

Syftet med vår studie är att synliggöra förskollärares tankar kring barns matematiska 
lärande i förskolans utomhusmiljö. Som en del av vår studie har vi fördjupat oss i forskning 
och aktuell litteratur kring det valda ämnet och vi vill ta hjälp av 8-10 förskollärare genom 
enskilda intervjuer. Du tillfrågas därmed om deltagande i undersökningen där vi skulle 
vilja intervjua dig som har utbildning, kunskap och erfarenhet som är värdefulla 
infallsvinklar i vårt arbete. Intervjun utgår ifrån fyra övergripande frågor som vi hoppas 
kan skapa en givande diskussion. Vi uppskattar att intervjun tar cirka 30 minuter. Det 
kommer att ske en ljudinspelning under intervjun, med deltagarens godkännande till det. 
Skulle deltagaren inte godkänna ljudinspelning kommer intervjun att istället 
dokumenteras skriftligt. 

I vår undersökning där intervjuer involveras kommer vi ta hänsyn till forskningsetiska 
principer som innebär att deltagandet i undersökningens intervju är frivillig samt att du 
när som helst kan avbryta intervjun och därmed också ditt deltagande. Du som deltagare 
kommer vara anonym under hela studien. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Den färdiga 
undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Ni är välkomna att kontakta oss eller vår handledare vid frågor och funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar! 

Jennifer Juhlin   XXXXXXXX XXXXXXXX 

Erika Karomäki  XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
Handledare 
Martina Norling  XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
Ort och Datum Underskrift       Ort och Datum Underskrift 
_______________________  _______________________ 

Erika Karomäki   Jennifer Juhlin 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 Hur ser du på utomhuspedagogik? 

 Vad tänker du kring barns matematiska lärande i förskolans utomhusmiljö? 

 Vilken betydelse har förskolegårdens material och utformning för barns 
matematiska lärande? 

 Hur kan du som förskollärare främja barn matematiska lärande i förskolans 
utomhusmiljö? 

 

 


