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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagogerna ser på utomhusmiljön som ett verktyg för 

inlärning av ämnet matematik, samt om synen på utomhusmatematik skiljer sig åt hos 

personalen beroende på om de är verksamma i förskola eller i förskoleklass. Metoden som 

använts är strukturerad och kvalitativ intervju med pedagoger verksamma inom såväl förskola 

som förskoleklass. Resultatet visade på att personalen är övervägande positiv till att använda 

sig av utomhusmiljön som verktyg vid inlärning av matematik, men att det kan finnas 

praktiska hinder som gör att man inte väljer det i den utsträckning som man önskar. Det är 

heller ingen direkt skillnad mellan de två instanserna, förskola och förskoleklass, utan 

skillnaderna ligger mer i hur man ser på vad utomhusmiljö är för något. 
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1 INLEDNING 
Skolan och förskolan är under ständig granskning, samhället under ständig förändring och just 

nu är matematik i ropet speciellt för de yngre barnen som går i förskola och i förskoleklass. 

Genom vfu-perioder, och tidigare erfarenheter från förskolan så har jag uppfattat det som att 

det är pedagogens syn och intresse som ofta lyser igenom och styr verksamheten, istället för 

att utgå från barnens intressen, vilket är det som läroplanerna lägger tyngden på. I förskolan 

och i förskoleklassen arbetar pedagoger, som har olika bakgrund, intressen och utbildning. De 

ska arbeta tillsammans och få en fungerande verksamhet där barnet blir delaktigt och får bästa 

möjliga förutsättning för att utveckla sina färdigheter utifrån sin nivå. 

 

Oavsett om vi pratar om förskolan eller om skolans förskoleklass så arbetar personal som har 

likartad utbildning där. Skillnaden är att de arbetar utifrån två olika läroplaner. De pedagoger 

som är verksamma i förskolan utgår ifrån Lpfö-98, medan de som arbetar i en förskoleklass 

utgår ifrån Lpo-94. Kan det påverka hur pedagogerna ser på att arbeta med matematik ute? 

Spelar det någon roll var man är verksam, för läroplanen ska man följa oavsett var man är 

verksam. Dock ser inte läroplanen lika ut för förskola och förskoleklass, de är olika 

utformade. Fokus på lärandet läggs på olika plan. I förskolan handlar det om att lägga en 

grund för det livslånga lärandet, medan man i förskoleklassen lägger grunden till lärandet i 

den fortsatta skolgången. Det finns många som inte tycker att matematik är något för barn att 

hålla på med i förskolan. Det finns vuxna som tycker att matematik är något som hör hemma i 

skolans värld, men hur ser egentligen pedagogerna på detta synsätt. Händer det något magiskt 

när man går från ”dagisbarn” till ”skolbarn?” Frågorna var från början ofantligt många men 

mynnade ut i grundfrågan om hur pedagogen ser på utomhusmiljön i sitt matematikarbete 

med barn.  

 

1.1 Bakgrund 

Idag används utomhusmiljön mer än tidigare just för lärandesituationer. Nordahl och Skappel 

Misund (1998) menar att upplevelser som sker i skog och natur är lättare att generalisera och 

att dessa upplevelser har större effekt för inlärningen än vad teoretisk kunskap har. Det finns 

gott om författare som trycker på vikten av vad utomhuspedagogiken ger barnen. Vad 

utomhusmatematik är och hur det används, men det finns även aspekter som tyder åt andra 

hållet. Att man inte alls bör flytta ut verksamheten. Genom att lägga 

matematikundervisningen utomhus skapar man förvirring för barnet då barnet får för mycket 

sinnesintryck. Utomhusmatematik är ingen genväg till kunskap. (Johansson och Wirth 2007) 

 

Enligt skolverket är förskolan en ”pedagogisk gruppverksamhet” där barn i ålder ett till fem år 

har möjlighet att vara den tiden då vårdnadshavarna arbetar alternativt studerar. Förskolans 

kanske viktigaste uppgift är att lägga grunden för det livslånga lärandet. Här ska man förena 

pedagogik och omsorg (internetkälla 1). Förskoleklassen är enligt skolverkets definition en 

frivillig skolform, som ska lägga grund för den fortsatta skolgången. Här är begrepp som 

frivillig, lekfullt och lärande betydelsefulla ord. (internetkälla 2). Förskoleklassen ska vara 

som en övergång, en bro, mellan förskola och skola. En lång inskolning i skolans värld där 

såväl skolans undervisning som förskolans pedagogiska verksamhet framgår (internetkälla 6). 

I och med den nya läroplanen som kommer att börja gälla 1juli 2011 så blir även förskolan en 

egen skolreform, något som den inte har varit tidigare. Förskoleklassen däremot är redan i 

dagsläget en egen skolreform, om än en frivillig sådan, vilket innebär att barnen som går i 

förskoleklass inte har skolplikt, vilket man kommer att ha när man startar årskurs ett. 
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I Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, framgår att  

- Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. (s.9) 

- Barnen Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang (s.9). 

- Arbetslaget ska Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk 

och matematik. (sid.10) 

 

I den nya läroplanen som regeringen antog den 5 aug. 2010 men som inte kommer att träda i 

kraft förrän den 1 juli 2011 kan man bl.a. läsa om tydligare mål för matematiken i förskolan 

och att: 

- Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande så väl inomhus som utomhus.  

- Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö 

och naturmiljö.( s. 7). 

I Lpo-94, som är den läroplan som förskoleklassen arbetar utifrån framgår följande 

Skolan skall sträva efter att varje barn: 

- visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (s. 

8). 

- utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, 

(s.9) 

- behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet, 

(s.10) 

Dessutom framgår det att lärarna ska: ”sträva efter att i undervisningen balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former.” (s 9). 

 

Det framgår med andra ord inte lika tydligt i skolans läroplan som i förskolans läroplan vikten 

av matematik och lärarens, pedagogens, roll i det hela. I Lpo-94 framgår att grunden för all 

den undervisning som sker är ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära” (s.9).  

 

Lärarens syn på vad matematik i förskolan är eller bör vara, skiljer sig åt menar Doverborg 

(2008). Hon hänvisar till en undersökning som gjordes hos lärare i förskola och förskoleklass 

år 2003 och har där delat in pedagogernas svar i fyra olika svarskategorier.  

1. Matematik är inget för förskolebarn. Tids nog får de möta den i skolan. 

2. Matematik är en avgränsad aktivitet som dock förväntas vara skolförberedande 

3. Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Den bara finns där. 

4. Matematik måste problematiseras och synliggöras i för barnen meningsfulla 

sammanhang. (s.6) 

Doverborg har även gjort en senare undersökning, och i den menar hon framkommer inte 

kategori ett lika väl, men om det är tillförlitligt eller ej vill hon inte säkert fastställa då 

bortfallet på den enkäten var ganska stort. (Doverborg 2008). De senaste åren har det forskats 

en del i om barn har nytta av tidig matematikinlärning. Om de har lättare för att förstå 

matematiska begrepp och liknande om de redan i tidig ålder fått lära sig dem. I många 

kommuner så satsas det extra mycket på just tidig matematikinlärning hos barn. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

Det här kapitlet nämner sådant som olika författare och forskare har skrivit i ämnet. För att 

underlätta läsningen har det delats in i fyra underrubriker; utomhusmiljön som inlärningskälla, 

skolans traditionella syn på kunskap, förutsättningar, hinder och nackdelar samt språket och 

matematiken.  

 

1.2.1 Utomhusmiljön som inlärningskälla 
Enligt rötter och traditioner så menar Hulten (i.d.) att vi har en gammal tradition av att lära in 

ute. Redan så tidigt som 500år f.kr så använde vissa filosofer som då var verksamma i det 

nuvarande Turkiet naturen som inlärningskälla. Flera filosofer har sedan arbetat utifrån detta 

synsätt. (internetkälla 4). En av dem var John Dewey, som grundade begreppet ”learning by 

doing” detta synsätt och arbetssätt är det grundläggande inom utomhuspedagogiken (Strotz & 

Svenning 2004). Fredrich Fröbel (1782-1752) var en tysk pedagog med ett stort intresse för 

matematik och natur. Han såg ”matematik och gudomlighet som nära sammanlänkade och de 

högsta målen för barns lärande” (Doverborg 2008 s.1). Då hans intresse för matematik 

genomsyrade hans arbete, utarbetade han ett frodigt material att använda med barn redan från 

småbarnsåren. Den svenska förskolan har än idag starka rötter kvar från den tradition som 

Fröbel förde med sig (Doverborg 2008). Ska man se ur det historiska perspektivet så har även 

Rousseau spelat en viktig roll för hur vi ser på utomhusmiljön som lärandemiljö (Stensmo 

2007). Rousseau ansåg att det var viktigt att lära i nära kontakt med naturen, att kunskapen 

inte kunde fås genom boklig kunskap. Vidare ansåg han att praktiskt arbete var en central bit 

för att tillägna sig kunskapen. (a.a. 2007). Det är lätt att tro att utomhuspedagogik är ett nytt 

begrepp, eller ett begrepp som bara handlar om vår natur och miljö och ett friluftsliv men 

faktum är att hela utomhusmiljön är en källa till vetskap och lärdom, det finns en rikedom av 

material helt gratis. (Claesdotter 2005). ”Vart ligger utomhus?” frågar Sandell (2004) och 

menar på att det finns en stor variation av vad som anses vara pedagogisk verksamhet 

utomhus. En del anser att det räcker med att vistas på gården, andra att man behöver uppsöka 

skogen eller en annan mer orörd naturplats för att komma utomhus. Vad som anses vara 

utomhuspedagogik skiljer sig därmed åt i oändlighet beroende på vem och vilken man pratar 

med (Sandell 2004). Nyhus Braute och Bang (1997) menar att barn idag har en helt annan syn 

på lek än vad barn hade förr i tiden. Den äldre generationen kan vittna om en helt annan sorts 

lek än den som sker idag. Leken förr var friare. Barns fritid var mindre strukturerad och det 

fanns inte samma tekniska förutsättning och möjlighet som dagens samhälle erbjuder, vilket 

ledde till att leken blev en intensivare aktivitet. Samhället såg också annorlunda ut. Oavsett 

om man bodde i staden eller på landet var gator och trafik inte detsamma som i dagsläget. 

Förr lärde sig barnen att vara ett med naturen och ta vara på naturens resurser och det naturen 

gav, idag går människans behov före och naturen ska hela tiden anpassas efter våra behov 

(a.a. 2007). Det är inte bara leken som sådan som förändras, barn idag möter även en annan 

sorts matematik än vad barn gjorde för någon generation sedan. Här ska pedagogen vara 

lyhörd och hjälpa barnet att se den matematik som sker i vardagliga situationer (Dahl och 

Rundgren 2004) 

 

I utomhusmiljön finns gott om matematiska begrepp, Reikerås (2007) menar att barnen kan 

göra väldigt många upptäckter som både är spännande och lärorika för dem genom att 

utforska sin närmiljö utomhus. Ibland, menar hon, måste den vuxne gå in och ge barnet 

förslag på matematiska övningar och lekar men efter en tid så kommer barnet själv på egna 

idéer som det vill prova. (a.a. 2007). Att undervisa utomhus kräver planering, exempelvis är 

det svårt att undervisa i vinterekologi en varm sommardag, likväl som det är svårt att 

undervisa i skidåkning inne i klassrummet. Det är således lättare att ge barnen kunskapen 

genom autentiska erfarenheter. På samma vis är det med matematiken. Många begrepp är 
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svåra att begripa eller att förstå sig på och barnet behöver de autentiska upplevelserna för att 

sätta begreppet i relevans till vad det faktiskt är. (Strotz och Svenning 2004). Molander, 

Strandberg, Kellander, Lätterman-Marsch, Wejdemark och Bucht (2009) menar att matematik 

handlar om självkänsla och fantasi, men även om att tro på sig själv och sin förmåga att finna 

lösning på svårigheter och problem. Utemiljön anser Dahlgren och Szczepanski (2004) är en 

angelägen och ständigt närvarande källa till kunskap. Här finns ett rikt material att inhämta 

och för utomhuspedagogen är det en lika självklar inlärningsplats som klassrummet är för en 

teoretiker. Vidare menar Dahlgren och Szczepanski att det centrala för inlärningen är 

erfarenhet och reflektion. Om man bara använder sig av böcker och texter i sin undervisning 

så får man ett ytligt inlärningsresultat, men om man däremot väljer att använda sig av naturen 

i sin undervisning så ger man barnen sensomotoriska upplevelser vilket då leder till att 

kunskapen blir mer bestående. (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren 2006). Utemiljön 

kan ge förutsättningar för att minska stressnivåerna hos barnen, dessutom motverkar det 

fetma, det stärker barnens koncentration och motverkar såväl benskörhet som diabetes 

(internetkälla 4). Men menar Szczepanski, m.fl. (2006) utemiljön är en viktig inlärningskälla, 

men om pedagogen är oerfaren så kan verksamheten bli ett löst stycke utan riktigt innehåll. 

Det gäller således som pedagog att ha en stadig grund att stå på. Det handlar inte om att bara 

lära in ute, utan att skapa ett samband mellan utomhuspedagogiken och det traditionella sättet 

att lära inomhus (Szczepanski, m.fl. 2006). Om man ska kunna konkretisera matematik 

behöver barnen fler än en inlärningskälla, det handlar därför inte om att flytta ut all 

verksamhet eller att göra samma saker ute som inne utan om att se möjligheterna i sin 

närmiljö (Claesdotter 2005). Johansson & Wirth (2007) anser att det är bra med 

utomhusmatematik, men belyser att det inte är en allmän lösning. De menar att ofta tar man 

med sig det som är bra med verksamheten ut, fungerar verksamheten inne i klassrummet 

fungerar den troligen lika bra utanför klassrummets fyra väggar med. På samma vis menar de 

att det fungerar om man har en inte så väl fungerande verksamhet inomhus. Då riskerar 

pedagogen och gruppen att ta med det som är negativt med verksamheten och förflytta den till 

en annan plats.  

 

Det finns ett gammalt tänkvärt ordspråk som lyder: 

 

 Det jag hör glömmer jag. 

 Det jag ser kommer jag ihåg. 

 Det jag gör förstår jag 

 

Detta är högst aktuellt i ämnet matematik. Det är många barn som har svårigheter och behöver 

det konkreta för att förstå vad det är. Däremot hänvisar Johansson och Wirth (2007) till 

Sverker Runeson, en man som under lång tid har analyserat just begreppsbildningen och hur 

barn riktar sin uppmärksamhet. Sverker menar här att barnet ibland får för mycket 

information. Det blir svårt att sålla ut vad som faktiskt är viktigt och inte. När man är utomhus 

används ofta naturmaterialet och inte det material som är pedagogiskt anpassat menar han, 

vilket då kan leda till att materialet i sig ger för mycket sinnesintryck. ”Om barnen 

exempelvis ska utforska hur man kan dela in ett antal kottar på olika sätt, så formligen 

översköljs de av en oerhörd stor mängd information. Det beror på att kottarna, till skillnad 

från diverse pedagogiskt material, har olika färg, form, storlek att en klasskamrat råkar 

snubbla över en rot, en annan kamrat nämner något helt ovidkommande och plötsligt börjar 

det duggregna o s v” (Johansson och Wirth 2007 s.85). Ändå menar de att denna 

argumentation inte ska ses som någon kritik mot användandet av utemiljön som lärandekälla 

för matematik. Tvärtom lyfter de fram att det troligtvis är bra att ha många sinnen närvarande 

vid begreppsbildningen eftersom fler sinnen troligtvis främjar inlärandet. (a.a. 2007). 
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Kunskap för barn är inte samma som för vuxna, enligt Ellneby (2007) får barnet kunskapen 

genom lek i meningsfulla sammanhang. Det innebär att barnen får kunskap när det känns 

meningsfullt för dem, man kan alltså inte tvinga på barnen en kunskap som läraren eller den 

vuxne anser är viktig. Nordahl och Skappel Misund (1998) menar att det inte är någon idé att 

tvinga barnen till kunskap som är främmande för dem, utan varje enskilt barn måste få 

möjligheten att utgå från sitt eget språk och från den nivå där just han eller hon befinner sig. 

Vidare menar de att sysselsättning och reflektion är centrala bitar i barnens sätt att lära in.  

Doverborg (2008) anser att det är läraren, pedagogen, som bär ansvaret för elevernas 

inlärande och understryker att det är denne som ska skapa möjligheter och utvecklande 

situationer för barnen. Vidare menar hon att det är arbetslaget som måste sträva efter att ta 

barnens perspektiv för att kunna lära barnen ex. matematik. Det handlar således om att hitta 

barnets intresse och utgå ifrån det och inte ifrån det som pedagogen anser är viktigt. Vidare 

anses att det måste finnas ett samband mellan det som det enskilda barnet vill och det som 

läraren försöker undervisa om för att lärandet ska bli meningsfullt och för att kunskapen ska 

bli konkret. Det är viktigt att pedagogen är en samtalspartner, som är med och hjälper till och 

reflekterar över det som inträffat. Både för sin egen del och för barnet. (a.a. 2008). Nyhus 

Braute och Bang (1997) lyfter fram att det är lättare att skapa en positiv inställning och 

ståndpunkt hos yngre barn än att förändra en negativ bild när barnet är äldre. De menar även 

att det är extra viktigt att skolan och förskolan tar sitt ansvar och arbetar med olika ämnen 

utomhus. Det är ändå i skolan eller på förskolan som barnet tillbringar stor del av sin tid idag. 

Förutom de autentiska upplevelser som barnet får så får de även andra nyttiga kunskaper, som 

att man inte får kasta papper i naturen osv. (a.a. 2007).  

 

1.2.2 Skolans traditionella syn på inlärning 
Matematik är ett ord som ofta associeras med obehagskänslor och att det skulle vara ett ämne 

som är svårt och obegripligt. (Dahl och Nordqvist 1994). Johansson och Wirth (2007) menar 

att skolans matematik ofta är ett problem för dagens elever. Matematiken knyts inte ihop med 

andra ämnen, utan förblir ett ämne som är svårt att fokusera till. Det blir en massa siffror och 

tal på ett papper som man inte får någon riktig helhetsbild av, elever kan då undra varför de 

ska lära sig detta. Vidare menar Dahl och Nordqvist (1994) att räkning och att räkna med 

siffror visserligen är en viktig bit av matematiken, och att människor kan ha räknat på endera 

viset i flera hundratusen år. Men de belyser även att matematik är så mycket mer än tal och 

siffror, det är ett helt eget språk. Matematiken är något som finns ibland oss hela tiden, inte 

minst går den att upptäcka tydligt i utemiljön (a.a. 1994). Men matematik har för många 

enbart handlat om själva räknandet anser Dahl och Rundgren (2004). Sett ur det historiska 

perspektivet så har man lagt fokuset på räknandet och sifferkunskapen och inte så mycket på 

att förstå innebörden av siffrorna, eller talen. Även Heidberg Solem och Reikerås (2004) tar 

upp att det är vanligt att se matte som något enskilt och inte en del av verkligheten vilket det 

faktiskt är. De menar att omvärlden måste ge barnen möjligheten till andra referensramar och 

att se den vardagliga matematiken som något lika naturligt som den barnet möter i boken, 

texten. Doverborg (2008) tror att för många pedagoger är bilden av matematik begränsad, de 

ser inte helheten och det matematiska i vardagen utan tänker sig matematik som något som 

faktiskt hör ihop med sifferskrivning och ramsräkning. Samtidigt menar hon att det kan vara 

så att pedagogerna inte ser det matematiska i situationen som sker utan ser andra saker i 

lärandet. 

 

Wirth (i Johansson och Wirth 2007) menar att ungefär hälften av studenterna i en normalstor 

klass räcker upp handen när de får höra påståendet ”Ni som förknippar matematik vid 

obehagskänslor kan räcka upp handen” (s.69). Viktigt att ha i åtanke här menar han är att det 
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här är studenter som studerar vid ett universitet och har en akademisk bakgrund. Vidare menar 

Wirth att han inte ens vill spekulera i hur det ser ut bland den övriga befolkningen i samhället. 

Dahlgren och Szczepanski (2004) anser att det är skillnad på att läsa en text för att kunna den 

och att läsa en text och verkligen förstå innebörden av den. Enligt studier som Skolverket 

genomförde och publicerade år 2004 framkom bl.a. att lärare i stor utsträckning använder 

läroboken som främsta kunskapskälla och att elevernas matematikkunskaper har blivit sämre 

under de senaste åren. (Skolverket 2004). Dahlgren och Szczepanski (2004) har beskrivit 

skolans användande av texter som vägen till kunskap och menar att det var där skolan satte en 

prägel på att texten var den viktiga kunskapskällan. Men författarna belyser även risken av 

detta lärande. Det blir ett oreflekterat och ytligt inlärande där man inte kopplar tillbaka till 

verkligheten eller till något eleven känner igen. Vidare menar de att det var det här synsättet 

på texterna, skolböckerna, som den ultimata kunskapskällan som är det största hotet mot den 

kvalité som skolorna försöker hålla. Även Strotz och Svenning (2007) tar upp kunskapskällan 

och menar att den idag till största delen är teoretisk och att den teoretiska kunskapen är mer 

framhävd än den praktiska kunskapen. Detta gör enligt dem att ”många elever inte känner 

tillhörighet och engagemang” (a.a. 2007 s. 25). 

 

Strotz och Svenning (2007) skyller på att det är en del av vår svenska tradition att så stor del 

av skolverksamheten är lagd inomhus och att texten, dvs. boken, är det som ses som det 

viktiga inom skolans värld till just kunskapskälla. Men Strotz och Svenning (2007) betonar 

även att det faktiskt finns gott om andra kunskapskällor som är minst lika viktiga, om inte 

viktigare än vad skolbokens bildning är. Även Heidberg Solem och Reikerås (2004) tar upp 

traditionen, och menar att det är en slags sedvänja att matematiken är förlagd inomhus. Vidare 

menar de att man ofta värdesätter de matematiska kunskaperna som barnet har lärt sig i skolan 

högre än den kunskap som barnet får genom andra inlärningsmetoder. Så boken och den 

sifferkunskap som barnet uppvisar på papper värdesätts högre än att barnet känner igen och 

vet innebörden av exempelvis siffran fem. Det finns därmed ett motstånd inom skolan till att 

matematik hör ihop med rörelse. I skolans värld lärs matte in stillasittande. (a.a 2004). Fast 

kanske är det inte så konstigt att många inom skolans ramar har den typen av syn på kunskap? 

Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) så bildades denna syn om boken som det rätta 

inlärningssättet redan när de första skolorna byggdes i Sverige. Skolhusen hade en speciell 

utformning, vilket bl.a. innebar att fönster saknades helt eller var placerade så till att man inte 

kunde se ut. Detta troligtvis för att förhindra att eleverna skulle kunna få stimulans och 

sinnesintryck utifrån. Lärandet skulle därmed ske på en speciell plats och på en speciell tid, 

det var således inget som befolkningen i samhället fick del av på andra ställen än i skolan (a.a. 

2004). Solem och Reikerås (2004) bedömer att det för många barn inte handlar om att förstå 

uppgifterna och förstå varför svaret blev det givna, utan menar att det handlar mer om att hitta 

rätt svar och då gärna så snart som möjligt. Att lära sig utan och innan värdesätts högt i 

dagens samhälle menar hon. Men för de yngre barnen i förskolan och de tidiga åren i skolan 

handlar det sällan om rätt svar. Utan istället bör det handla om förståelsen, varför svaret blev 

som det blev. Vidare anses att om man ska kunna ta tillvara på den matematik och den logik 

som barnet har måste den bejakas och den vuxne, pedagogen måste stärka barnet och ge 

denne kreativa uppgifter. (a.a. 2004). 

 

1.2.3 Förutsättningar, hinder och nackdelar 
En förutsättning för en lyckad utelektion är att vara varm och torr, dvs. att kläderna är 

anpassade efter årstiden, väder och vind. Samt att man är mätt. (internetkälla 4) Det finns ett 

norskt ordspråk som lyder: 
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Uten mat og drikke, 

duger helten ikke 

 

 

Molander mfl. (2009) lyfter även de fram vikten av att vara rätt klädd. Det är alltid ”kläder 

efter väder” som gäller. Men förutom kläder, så kan det vara bra att som pedagog vara 

ordentligt förberedd. Det kan vara bra om pedagogen i förhand vet att det finns någonstans 

där gruppen kan söka skydd mot regn och rusk eller mot hårda vindar. Alternativt att gruppen 

gemensamt bygger ett vindskydd av ex. en pressning. En annan viktig aspekt för att 

uteverksamheten ska bli lyckad är tidsåtgången. Barn älskar oftast att vistas utomhus oavsett 

om det regnar eller är soligt och varmt. Men inte hur länge som helst. Så det finns flera 

faktorer att tänka på för att skapa de bästa möjligheterna för uteverksamhet (a.a. 2007). Nyhus 

Braute och Bang (1997) belyser en annan viktig aspekt för att det ska bli lyckat att gå iväg 

med barngruppen. Det är att tänka på att alla barn kanske inte har erfarenheten av att gå iväg 

till skogen, till parken, sjön eller vart man nu väljer att vistas. Det kan ta lång tid innan barnet 

känner sig så pass tryggt att det blir en bra stund för den enskilde individen. Viktigt att tänka 

på då menar de är att man väljer att återkomma till samma ställe under en längre period, t.ex. 

så kallade referensområden dit barngruppen kan återvända under sina utflykter och där barnet 

känner igen sig och ser tryggheten i dem. (a.a. 1997) Även Nordahl och Skappel Misund 

(1998) trycker på vikten av att återkomma till samma ställe, och menar på att detta är en 

förutsättning för såväl pedagogen som för det osäkra barnet när man vill få verksamheten att 

bli så bra som möjligt.  

 

Strotz och Svenning (2004) tror att det finns lärare som känner rädsla för att vistas utomhus, 

det är så mycket som kan hända och där saknar de, pedagogerna, kontrollen. Det är svårare att 

planera verksamheten, det är fler oförutsedda saker som kan dyka upp. Samtidigt vill Strotz 

och Svenning att man funderar på vilken kontroll man som lärare eftersträvar? Det kan även 

vara så att läraren känner sig osäker i utomhusmiljön och därav inte vill eller kan undervisa 

utomhus. Det spelar således ingen roll om en lärare är superduktig på den teoretiska 

matematiken, han eller hon kanske inte har erfarenheter kring natur- eller utomhussituationer 

och blir därav osäker och då skapas ett hinder för att utföra lektionen utomhus.(a.a 2004). 

Nyhus Braute och Bang (1997) är inne på samma sak och även de nämner kontroll som ett 

hinder, då många pedagoger känner att de inte har kontroll över situationen när de vistas 

utomhus. Ofta kan osäkerheten bero på att pedagogen inte vet vad som kan hända. Men det 

kan även vara så att läraren/pedagogen känner en rädsla inför att inte kunna svara på barnens 

frågor som kan dyka upp (a.a 1997). Strotz och Svenning tar upp ett hinder som många 

pedagoger kan känna av och det är om man är ensam i personalstyrkan om att tycka på ett 

visst sätt, att man inte får arbetslaget med sig eller att man själv, ensam, måste hålla i 

aktiviteterna utomhus. Dahlgren och Szczepanski (2004) är inne på samma sak, och menar att 

det kan vara såväl personalens brist på kunskap om varför man ska använda utomhusmiljön 

som verktyg för inlärning som bristen på erfarenheter som gör att man känner sig osäker. De 

oförutsedda händelserna alltså (a.a. 2004). Strotz och Svenning (2004) lyfter upp vikten av att 

ge pedagogen möjligheter till erfarenhet redan under utbildningen och menar att det är bra att 

lära sig hur man klär sig rätt, hur man lagar mat utomhus, gör upp eld, skapar vindskydd, osv. 

Annars är det lätt att dessa moment också blir ett hinder för pedagogen i dess verksamhet. 

(a.a.2004). Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera barnen ute, svårare att nå fram till 

dem med sitt budskap. Anders Szczepanski beskriver situationer i detta fall som ”ett kosläpp” 

och menar att barn som inte är vana vid att ha undervisningen förlagd utomhus kan bli 

ofokuserade och ha svårt att ta till sig kunskapen (internetkälla 4). Sandell (2004) tar upp 

ännu ett hinder som många pedagoger kan känna av och det är närhetsfaktorn. Det kan bli 
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både dyrt och kostsamt att försöka ta sig iväg om man inte bor i direkt anslutning till skog- 

eller naturområde. Det kan alltså kosta mer än vad man får ut av att ta sig dit (a.a 2004). 

Nyhus Braute och Bang (1997) menar på att det ofta finns en närliggande park eller liknande 

som man kan besöka. Men det framgår även att författarna förstår att det kan vara ett problem 

med långa transportsträckor (a.a.1997). Molander m.fl. (2009) lyfter fram ett annat hinder 

nämligen tillgången till toalett. Detta kan lösas på olika vis, exempelvis genom att personalen 

tar med en potta ut i naturen. Ändå kan det innebära ett bekymmer för flera barn, men inte 

bara för barnen utan det kan även innebära ett problem för personalen. 

 

1.2.4 Språket och matematiken 
Grundläggande för att förstå och vara med i diskussionen, menar Molander mfl. (2009), är att 

barnet har språket. Genom att arbeta med matematik ute så främjar man språkinlärningen på 

så sätt att barnen får möjlighet att lära in begreppen med hela kroppen. Det blir mer konkret 

för både barn och vuxna (a.a 2009). Dahl och Nordqvist (1994) skriver att matematik är ett 

främmande språk som man behöver lära sig. Det behöver konkretiseras för att underlätta 

inlärningen, så att det inte blir ett svårt och främmande språk som man inte känner tillhörighet 

till. Man måste göra som Molander mfl (2009) anser nämligen att se matematiken som en del 

av verkligheten och inte som en egen liten del för sig som inte kopplas ihop med övriga 

ämnen. Något som tyvärr ofta är risken med matematikundervisningen i dagens skola. 

Heidberg Solem och Reikerås (2004) beskriver pedagogens roll som kommunikationspartner 

och menar att det är av stor vikt att den vuxne både har kunskap om och förståelse för hur 

barnet tänker. Det centrala här är att den vuxne använder rätt språk och att mötet med språket 

ger barnet en positiv upplevelse (a.a. 2004). För att barnet ska få tillgång till flera olika 

begrepp är det viktigt att benämna saker med sitt rätta namn, speciellt när man konverserar 

med de yngre barnen menar Doverborg (2008) vidare menar hon att, ju tidigare man tar med 

barnen i samtalet ju bättre är det. Nyhus  Braute och Bang (1997) anser att när barn har erfarit 

något så ger det dem en förutsättning för att ha något att prata om. När de leker utomhus, eller 

utför aktiviteter utomhus ”tvingas” de till att konversera vilket gör att barnen själva utökar sitt 

ordförråd, eftersom de hela tiden beskriver saker. Nyhus Braute och Bang (1997) hänvisar till 

en studie som Magnhild Tveit, en kvinna vid Kristiansands högskola, har gjort beträffande 

detta att barn utvecklar sitt ordförråd när de vistas mer utomhus. Hon anser att naturen, inte 

gården utan en mer naturmiljö, bör användas i större utsträckning som ett pedagogiskt 

hjälpmedel när man arbetar med barns begreppsinlärning. (a.a. 1997).  

 

Det finns två typer av språkuppfattning, det av första ordningen och det av andra ordningen. 

Det språk man använder och begriper är ett språk av första ordningen, medan ett språk av 

andra ordningen är det språk som känns främmande och inte lika naturligt (Heidberg Solem & 

Reikerås 2004). Genom att ge barnet olika erfarenheter och upplevelser ger man även barnet 

ett verktyg för att kunna sätta orden i relevans till något. Därmed ger man barnet 

förutsättningarna för att lära sig nya ord och begrepp. Ett språk av andra ordningen kan 

därmed bli ett språk av första ordningen (a.a 2004). För att utveckla det matematiska 

tänkandet måste barnet få erfarenheter av begreppen på flera olika sätt (Emanuelsson 2008). I 

stort sett alla kulturer har ett visst fokus på symboler, en cirkelsymbol ser likadan ut överallt 

oavsett vilket språk vi bär med oss från början. Men för att det lilla barnet ska få förståelsen 

för vad en cirkel är behöver denne uppleva det i flera sammanhang (a.a. 2008).  

 

1.3 Frågeställningar och syfte 

1) Vilken syn har pedagogen på utomhusmiljön som verktyg för inlärning av matematik? 
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2) Är det skillnad på pedagogens syn på utomhusmatematik i förskolan jämfört med 

förskoleklassen? 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagogerna ser på utomhusmiljön som ett verktyg för 

inlärning av ämnet matematik, samt om synen på utomhusmatematik skiljer sig åt hos 

personalen beroende på om de är verksamma i förskolan eller i förskoleklass. 

 

 

2 METOD 
Metoden som användes var dels en strukturerad intervju till de första inledande frågorna, 

därefter följde en kvalitativ intervju med mer öppna frågor som ledde till att de intervjuade 

kunde ge mer uttömmande svar. Sex stycken pedagoger verksamma inom förskola och fyra 

stycken pedagoger verksamma i förskoleklassen har deltagit i studien. Johansson och Svedner 

(2010) anser att intervju är mer lämpad som metod ”om man söker svar på faktafrågor av mer 

existentiell karaktär, som inställning, attityd och upplevd mening”(s.22). Två pedagoger ur två 

olika förskoleklasser var för undersökningsledaren kända sedan tidigare, de övriga 

pedagogerna var inte kända sedan tidigare. Samtliga intervjuade är kvinnor. 

 

2.1 Urval 

För den här undersökningen valdes tre förskolor och tre förskoleklasser ut genom 

slumpmässig framtagning. Den slumpmässiga framtagningen gick till på så vis att alla 

förskolor och skolor som hade förskoleklassverksamhet och som låg i skäligt avstånd från 

undersökningsledarens hem plockades fram. Med skäligt avstånd räknas då ca: två mil enkel 

väg, detta p.g.a. restider, kostnader mm. Sedan lottades det fram vilka förskolor och skolor 

som ringdes upp. Här gjordes ingen hänsyn till om förskolan eller förskoleklassen har någon 

typ av profilering, var privat eller kommunal, hade arbetat med matematik, oavsett ute eller 

inne eller om de har/har haft någon matematikundervisning överhuvudtaget. Anledningen till 

att det inte togs hänsyn till om förskolan/skolan var något av ovanstående kriterier var för att 

det inte ansågs relevant till studien. 

 

Intervjuerna var såkallade besöksintervjuer (Dahmström 1991, 2005), där respondenterna 

besöktes på sina arbetsplatser. Fördelarna med besöksintervjuer menar Dahmström (1991, 

2005) är fler än nackdelarna och listar bl.a. att det är lättare att få svar på öppna frågor och att 

man kan ställa fler och krångligare frågor och att det är lättare att reda ut ev. oklarheter i 

frågor eller svar med en gång, än om intervjun genomförs via en postenkät eller via telefon. 

Nackdelar som Dahmström nämner med besöksintervjun kan vara att det kan ta lång tid och 

kan bli dyrt med tanke på ev. resor. Att två lärare valdes ut från varje ställe och intervjuades 

efter varandra var dels p.g.a. av den smala tidsram som fanns att tillgå, restid men även på 

grund av reskostnaden som skulle bli alltför hög om intervjuerna skulle vara på olika dagar. 

Dock skiljde sig två intervjuer åt. Dessa två var båda från förskoleklass. Där intervjuades bara 

en pedagog från varje klass och då skedde bara en intervju den dagen. 

 

Det blev två pedagoger från en småbarnsavdelning, två pedagoger från en förskola som 

arbetar mycket med utomhuspedagogik samt två pedagoger från en förskola som profilerar sig 

som en uteförskola men som ännu inte kommit igång riktigt med det. Ingen av 

förskoleklasserna har i dagsläget någon schemalagd verksamhet utomhus men arbetar ändå 

med matematik såväl utomhus som inomhus. Totalt intervjuades fem pedagoger verksamma i 

förskoleklass, dessa var fördelade i tre olika klasser. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

Till att börja med blev förskolorna kontaktade via telefon medan förskoleklassen fick ett 

snabbt besök där undersökningsledaren berättade om examensarbetet, och om önskan att få 

komma och göra intervjuer med personalen hos dem, samt att ämnet togs upp vid denna första 

kontakt. Därefter informerades om den ungefärliga tidsåtgången, att samtalen kommer att 

spelas in men att allt material är konfidentiellt. Förskolepersonalen fick sedan själv bestämma 

vilken eller vilka av personalen som skulle delta. Önskemålet från undersökningsledaren var 

att två från varje förskola kunde ställa upp, dock inte samtidigt utan en i taget. Anledningen 

till att förskoleklasserna fick ett snabbt besök istället för kontakt via telefon, var för att det var 

svårt att nå pedagogerna där för att kunna tillfråga dem om en intervju. Flera telefonförsök 

gjordes och flera klasser nekade även. Därav ett kort besök där personalen fick informationen 

och möte kunde bokas in. 

 

Eftersom pedagogerna hade blivit informerade muntligt vid kontakttillfället skickades inget 

missivbrev ut i förväg. Däremot lämnades ett missivbrev (se bilaga 1) ut i samband med 

intervjutillfället, där pedagogen som skulle delta i intervjun fick skriva under att de var 

delgivna informationen. Innan intervjuerna påbörjades hade frågor upprättats för att underlätta 

för undersökningsledaren vid intervjutillfällena (se bilaga 2). De första fyra frågorna är mer 

strukturerade och bas för att kunna göra jämförelsen mellan de olika instanserna, förskola 

resp. förskoleklass. De övriga åtta frågorna är mer inriktade för att få så uttömmande svar som 

möjligt. En av grundfrågeställningarna plockades bort under arbetets gång, vilket gjorde att 

några av intervjufrågorna så i efterhand ansågs överflödiga. Intervjun testades på två personer 

innan, det materialet framgår dock inte i arbetet. Där framkom att pedagogerna hade svårt att 

tänka mot matematik utomhus med en gång, därför lades fråga nr. 5 till för att få dem att 

tänka mot utemiljön och koppla till matematiken. Det resulterade i att svaren på de övriga 

frågorna blev mer uttömmande. 

 

2.3 Procedur 

Vid kontakten med pedagogerna i förskoleklasserna och förskolorna bestämdes även tid för 

intervju. Sex av tio pedagoger har föredragit eftermiddagstid. Efter kl. 14, då det ofta är lite 

lugnare. Två pedagoger föredrog efter lunchen då flertalet av de yngre barnen sov och två 

pedagoger föredrog förmiddag då barnen skulle vistas utomhus och fler pedagoger kunde 

täcka upp för dem under tiden intervjun pågick.  

 

Innan intervjun fick varje person möjlighet att läsa igenom missivbrevet och skriva under att 

de godkänt och tagit del av informationen. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt 

att de medverkande har fått möjlighet att ge sitt samtycke, vilket blev tydligare när de fick 

skriva under att de faktiskt läst missivbrevet. Vid det tillfället då ett missivbrev lämnats ut i 

förväg visade det sig, när intervjun skulle genomföras, att personalen inte hade läst det. 

Genom att då ge pedagogerna ett nytt brev som de fick läsa igenom och även godkänna blev 

det tydligare både för dem och för undersökningsledaren att de, pedagogerna, visste vad 

materialet skulle komma att användas till. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en MP3spelare samt att lättare anteckningar med penna 

och papper fördes, detta för att underlätta intervjun då det är svårt att få med all information 

genom att bara anteckna. Det är en god hjälp för minnet att gå tillbaka till det inspelade 

materialet och anteckningarna vid analysen. Johansson och Svedner (2010) belyser att det är 
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bra att spela in intervjuer på band eftersom det är viktigt att förstå vad som sägs, pauseringar, 

tonfall och avbrutna meningar kan ibland ha betydelse för vad den intervjuade vill få fram. I 

en kvalitativ intervju vill den som intervjuar ofta få så fullständiga svar som möjligt och har 

därmed mer öppna frågor. Det kan vara svårt om än omöjligt att få med allt ordagrant. (a.a. 

2010). Ingen av de intervjuade fick tillgång till frågor i förväg. Detta för att försöka få fram 

deras spontana synpunkter. Hade de istället haft möjlighet att få fundera på frågorna i förväg 

fanns en risk att de även diskuterade med arbetslaget och att det då inte blir deras synpunkter 

som kommer fram, utan en generell bild eller ett sätt att försöka luska ut vad 

undersökningsledaren önskar få fram för svar. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i enskilt rum, där enbart undersökningsledaren och den som 

skulle intervjuas deltog. Detta för att minimera risken till olika typer av störning, det förekom 

ändå vid något tillfälle att någon annan kom in i rummet och inte förstod riktigt vad som 

pågick. Tidsåtgången var beräknad till max tjugo minuter, men varade i snitt fjorton minuter 

per intervju. Under intervjuns gång har så få egna värderingar som möjligt från 

undersökningsledaren lagts in. Detta för att försöka få den som blev intervjuad att tänka själv 

och att det är dennes åsikter och tankar kring frågeställningen som ska lyftas fram.  

 

Reliabiliteten kan ha påverkats av att personalen på förskolorna själva har fått avgöra vilka 

som ska delta. Eftersom synsättet skiljer sig från pedagog till pedagog kan det ha varit så att 

pedagoger som har ett annat synsätt än sina kollegor kan ha valt att inte delta. En annan sak 

som kan ha påverkat reliabiliteten är att många förskoleklasser har ett mycket begränsat 

tidschema vilket gjorde att flera pedagoger inte ville eller hade möjlighet att medverka i en 

intervju.  

 

2.4 Analysmetoder 

I den här studien användes en fenomenografisk analys. Fenomenografin har sin härkomst vid 

Göteborgs universitet, i den såkallade Marton-gruppen. Det är ett ord som betyder att man är 

ute efter en variation av uppfattningar av olika händelser eller företeelser. Hur man uppfattar 

en sak eller en händelse beror på tidigare erfarenheter i ämnet. (Marton och Booth 2000). 

 

I forskning med en fenomenografisk ansats finns enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003) tre kärnpunkter att utgå ifrån. Och för att få ut det maximala resultatet så är 

det viktigt att inte sätta för många begränsningar utan att låta barnet eller den vuxne ha 

möjlighet att resonera kring fenomenet. Enligt Marton och Booth (2000) så använder man sig 

av att skapa kategorier där de olika variationerna av svar framgår och fokuset läggs på 

variationen av utsagor och inte på den enskilde individens. Det handlar inte om att någon har 

mer rätt än någon annan utan om att det upplevda fenomenet ska redovisas När den 

fenomenografiska ansatsen används utgår man från olika kategorier i analysdelen, dessa 

kategorier har speciella kriterier, bl.a. så ska det finnas en logisk och tydlig relation mellan 

kategori och undersökningsfrågan (Internetkälla 7). 

 

I det här arbetet utgicks det ifrån att se på pedagogens syn på utomhusmiljön som 

lärandemiljö i ämnet matematik, samt att se om åsikterna, eller synsättet går isär beroende på 

vilken instans personen är verksam. Vilket gör att den fenomenografiska analysen gör sig 

mest lämplig. Syftet med att använda sig av den fenomenografiska ansatsen för den här 

studien är alltså att beskriva de olika uppfattningar som pedagogerna har kring utomhusmiljön 

som verktyg för inlärning av matematik. Samt att få fram om det finns en skillnad i synsättet 

för det valda området hos pedagoger verksamma inom de olika instanserna, förskola och 
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förskoleklass, eller ej. När intervjuerna var klara, sammanställdes resultatet för att se på 

likheter och skillnader i svaren. Därefter kategoriserades svaren enligt olika 

beskrivningskategorier. Det är variationen som är det väsentliga i varje kategoriområde 

(Marton och Booth 2000). Det intressanta menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) är att försöka urskilja hur människan tolkar fenomenet, och inte lägga in en värdering 

kring om det är rätt eller fel. Så undersökningsledarens uppgift är att tolka det svar som 

framkommit vid intervjuerna utan att lägga in sin egen värdering kring resultatet eller för den 

delen försöka påverka de intervjuade pedagogerna vid intervjutillfällena.  

 

 

3 RESULTAT 
Det här avsnittet är indelat i två delar, del ett är beskrivet utifrån fråga ett och ger svar på hur 

pedagogerna ser på utomhusmiljön som verktyg för inlärning av matematik. Del två är en 

jämförelse mellan pedagogernas synsätt beroende på var de är verksamma, förskola eller 

förskoleklass. Men först framkommer ett litet förtydligande om var pedagogerna är 

verksamma. 

 

3.1 Resultatbeskrivning - del 1. 

Frågan som ställdes från början var: Vilken syn har pedagogen på utomhusmiljön som 

verktyg för inlärning av matematik? Till att börja med presenteras de fördelar och möjligheter 

som framkommit vid de tio intervjuerna, därefter följer hinder och nackdelar som 

framkommit.  

 

I analysen av fördelar och möjligheter framkom kategorierna: konkret lärande, motorik och 

miljö, språk och begreppsuppfattning, naturen och materialet samt pedagogens inställning. 

Som hinder och nackdelar framkom kategorierna: kläder och väder, tid, pedagogens 

inställning och personalstyrka, planering, stuktur och regler. I varje del finns ett rikt antal citat 

från pedagogerna för att framhäva deras inställning. 

 

3.1.2 Intervjuade pedagoger 
Istället för siffror har pedagogerna fått beteckningen A-J. Beteckningen har inget med 

personernas riktiga namn att göra utan är helt och hållet fiktiva. Pedagogerna A-F arbetar 

inom förskolan, medan pedagogerna G-J arbetar inom förskoleverksamheten. 

 

3.1.3 Fördelar och möjligheter 
Konkret lärande: 

Flera av pedagogerna lyfter fram att det blir mer konkret för barnen att arbeta med matematik 

utomhus jämfört med att försöka förklara begrepp och ord i klassrummet eller i gruppen. 

Utomhus menar de att man kan konkretisera på ett tydligare sätt. På väggen i skolans 

klassrum, såväl som på de flesta förskolor sitter ofta siffrorna uppsatta, åtminstone ett till fem. 

Det är inte alla barn som förstår innebörden av siffran 5, fem kan vara fem löv eller fem 

kottar, eller fem limstift, det spelar ingen roll.  

 

”Det är lättare att ha saker att ta på” - Pedagog J.  

”Det är enklare än inne. Ute blir mera självklart, mer konkret för barnen” – Pedagog A 
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”Inne visar man ofta bara på en siffra, men i skogen kan man visa att man har ex. fem stenar, 

fem löv, fem kottar och liknande, det blir lättare för barnen att uppfatta då det är mer konkret” 

– Pedagog J. 

”De fattar mycket lättare, man hoppar fem steg och de får springa och hämta osv. Det är 

lättare” – Pedagog F 

 

Motorik. 

Flera pedagoger belyser även hur viktigt det är med motorik för barns inlärningsförmåga.  

Genom att vistas utomhus får barnen möjligheten att röra på sig på ett annat vis mot vad 

inomhusmiljön ger. Däremot skiljer det sig mellan vad olika pedagoger anser vara en bra plats 

för inlärningen. Några anser att det är skogen som ger maximalt vad gäller den motoriska 

utvecklingen, och det framhålls att det inte ska vara en tillrättalagd park eller asfaltsmiljö. 

Andra tycker att det är bra att vara på gården eller att även om man inte har en skog i närheten 

så kanske man åtminstone har tillgång till en park. 

 

”Ute rör man kroppen på ett helt annat sätt. Det blir ett mer fartfyllt lärande” – Pedagog D. 

”Man tar in med hela kroppen” – Pedagog J 

”Att vara ute i skog och mark, att röra sig kroppsligt, det lär man sig inte på asfalt. Man måste 

få klättra och krypa för att överhuvudtaget lära sig”. – Pedagog A 

”Det man gör med kroppen, fastnar ju i kroppen som dom säger. Det stämmer ju. Och får man 

vara med, med kroppen utomhus så fastnar det mycket lättare” – Pedagog F. 

”Du kan få in det mer i kroppen. Du kan springa och du kan hoppa /---/ du kan få låta lite.” – 

Pedagog C. 

 

Språk och begreppsuppfattning: 

När man arbetar med matematik är det viktigt för barnen att förstå språket och just vid 

utevistelsen så är det så lätt att använda sig av matematiska begrepp. Några pedagoger belyser 

hur viktig de anser att utomhusmiljön är för att lära in olika sorters begrepp som används bl.a. 

inom matematiken, andra pedagoger funderar över det där med vad som eg. är ett matematiskt 

språk och inte. Men det matematiska språket inbegriper många begrepp som är viktiga att 

kunna även i det dagliga livet. Såväl motsatsord som lägesord som placerar ut ett föremål på 

rätt plats är viktigt att kunna. Över, under, bakom, framför, stor och liten är några av de 

begrepp som nämns. När vi kommer till matematik är det viktigt att faktiskt förstå språket och 

att förstå vad begreppen innebär. 

 

”bakom och framför och under och sådär, är det matematik idag?” – Pedagog A. 

”Språket är jätteviktigt, man måste förstå vad det är man pratar om … över och under, framför 

och bakom kommer fram naturligt i det vi gör ute, klättra upp i kojan” – Pedagog D. 

”Man kan förstärka vissa begrepp genom att röra sig mycket. Över, under, bakom, framför 

och bakåt det tror jag är stor vikt med att man har ute jämfört med inne” – Pedagog A 

Språket ligger mig närmast, men visst former och sånt är viktigt också” – Pedagog D. 

”Vissa barn förstår bättre ute. Lättare att koppla det man gjort ute till inneverksamheten” – 

Pedagog J. 

 

Naturen och materialet 

Det läggs stor vikt vid det naturliga materialet vid intervjutillfällena. Som nämnt under 

kategorin motorik så lägger pedagogerna fokus på det naturliga och inte en tillrättalagd miljö, 

eller en asfaltsmiljö. Den naturliga miljön anses ofta vara skogen. En annan fördel här är även 

tillgången till materialet som är gratis. Kottar och pinnar som går att räkna i det oändliga, löv 

som skiftar i färger och stenar som väger olika mycket. Tillgången till materialet och 
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variationen av material anses vara av godo för de allra flesta, då de menar att vistas man 

inomhus måste materialet antingen inhandlas eller tillverkas själv. 

 

”Ingen asfaltsmiljö utan riktig skog. Naturmaterial, gärna en gungställning eller så också men 

så mycket naturmaterial som möjligt” – Pedagog E.  

”Det finns så mycket material i skogen, så mycket naturligt material … Materialet finns där 

tillgängligt. Inte som inne. Där måste man antingen tillverka materialet själv eller också köpa 

in det” – Pedagog B.  

”… rörelsemässigt, att vara ute i skog och mark, att röra sig kroppsmässigt det lär man sig inte 

på asfalt. Man måste få gå, klättra och krypa för att överhuvudtaget lära sig”. – Pedagog A. 

”Man kan göra allt som man gör inne ute, men man har mer rörelsefrihet ute” – Pedagog F.  

”Man kan lära sig mycket genom att bara gå ut, även i stan’ också” – Pedagog B. 

”Den här naturliga, stenar, stockar man kan klättra i träden. De här stora fina 

byggställningarna/klätterställningarna, Javisst, fine, men kullar är ändå kullar. Lite skog, 

stubbar och sånt bara att gå tillbaka till det” – Pedagog C. 

 

Pedagogens inställning: 

Inställningen till utomhusmiljön som lärandemiljö för matematik är hos pedagogerna generellt 

sett positiv, oavsett var de är verksamma. Av tio intervjuade personer så svarar nio av dem att 

de ser fler fördelar med att arbeta med matematik utomhus än inomhus. På fråga 6 (se bilaga 

2) om hur pedagogen ser på att arbeta med matematik utomhus så kommer svaren: 

 

”Det är jätteviktigt” – Pedagog A 

”Det är jättebra och jätteviktigt” – Pedagog B 

”Det är en trend” – Pedagog I  

”Jätteroligt, det är verkligen skoj” – Pedagog E. 

”Jag tycker att den är jätteviktig” – Pedagog C.  

”Helt fantastiskt, det fastnar ju så otroligt bra ” – Pedagog H 

”Jag tycker det är ett bra verktyg för att lära sig allt möjligt” – Pedagog J 

”Jag tycker att vara utomhus är det bästa rummet” – Pedagog D.  

”Mycket mer variation, man kan sätta in det när som helst” – Pedagog F.  

 

Något som skulle kunna ha påverkat pedagogernas syn men som inte verkar ha gjort det är 

deras egen erfarenhet av matematik. Flera av pedagogerna beskriver det som svårt, jobbigt 

och problematiskt. Och framhäver en bild av skolans matematik som det som ställde till det 

för dem som barn. Här påvisas den traditionella bilden av skolan och boken som den främsta 

inlärningsmetoden. 

 

” Och så ska man skriva boken exakt och så och så och sen så ska du förstå precis vad läraren 

säger /…/ Jag vill gärna se och höra hur man praktiskt gör” – Pedagog E 

”Jag har haft så himla jobbigt med matte, och så tänkte jag att så här skulle jag vilja ha haft 

det. /---/. Även om barnen inte tycker att det är matte, för dem är matte när man räknar siffror 

i en bok och man får läxor” – Pedagog H 

” När man säger matte för mig så känns det lite låst, jag skulle må bra av att kanske kalla det 

på ett annat sätt … … Matte är så mycket annat, så mycket roligt” – Pedagog E. 

”Bra att visa att matte finns överallt, inte bara i klassrummet och i en bok” –Pedagog J. 
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3.1.4 Nackdelar och hinder 
I den följande delen presenteras pedagogens syn på de hinder och nackdelar med 

utomhusmiljön som verktyg för inlärning av matematik eller sådana hinder som kan uppstå 

som eg. inte är utomhusmiljöns ”fel”. 

 

Kläder och väder 

De hinder eller nackdelar som nämns av pedagogerna är bl.a. barnens kläder, men även deras 

egen utrustning. Ekonomi är en annan sak som tas upp, ”det kostar mer helt enkelt” utrycks 

hos några av pedagogerna. Här syftar de på att det är kläderna som kostar mer för föräldrarna 

att köpa in. Det har även nämnts att man inte kan ha vilka kläder som helst utan att det måste 

finnas kvalité i kläderna. Man kan kanske inte köpa kläder på ICA utan måste gå till 

sportaffären eller liknande och då blir det ofta dyrare. Det är inte bara kläderna som ska vara 

bra, det handlar även om skor och stövlar. Vädret kan ju vara ombytligt så det är bra med 

kläder som går även om vädret ändras snabbt.  

 

”Är barnen inte rätt klädda så blir det ju en nackdel”. – Pedagog B 

”Det är klart det finns nackdelar, dåliga kläder gör det svårt att vara i skogen. … man kan inte 

leka.” – Pedagog D. 

”Det är kallt och vi fryser, eller det är snö och regn. Men då är det ju jag i så fall som inte är 

rätt klädd, det är inte utomhusmiljöns fel” – Pedagog E 

”Det är svårt att göra verksamheten ute. Kläderna, kan ha dåliga kläder. De minsta barnen 

fryser ju lättare” – Pedagog A. 

”Småbarnen har ju sökt hit för att det är en uteförskola, småbarnuteförskola. Föräldrarna har 

valt det. Då får man köpa lite mer kläder, lite bättre funktionella kläder. Kanske inte bara gå 

och köpa på ICA utan gå och köpa på t.ex. Sportaffären. Det är skillnad på kläder, och det här 

med vätan och alltihop” – Pedagog C 

”Det kan vara dåligt väder, då vill man inte vara ute” – Pedagog J. 

 

Tiden 

Ett annat problem i verksamheten tycks vara tidsåtgången, här gäller såväl tidsåtgången att ta 

sig iväg till skogen eller till aktiviteten som den tid som måste passas i rena rutinsituationer. 

Ibland finns inte skogen tillgänglig på förskole- eller skolgård utan gruppen måste 

transportera sig en bit för att komma till en skogsdunge. Förutom den tid det tar i 

transportsträcka går det åt tid till planeringen innan och till att klä på sig själv och alla barnen. 

Rutinsituationer som mat och sovvila är viktigt att få med och då kan tiden för att ta sig iväg 

bli för knapp. I förskoleklassen är det små marginaler. De har ett ganska pressat tidschema då 

förskoleverksamheten innehar flera delmoment men inte är upplagt på mer än ungefär 15 

timmar i veckan. Utöver det tillkommer visserligen fritidsaktiviteter men den tiden har inte 

alla barn vilket gör att i den instansen är det ibland svårt att få tiden att räcka till. 

 

Pedagog B beskriver det som så ”Vi har tid och möjlighet, men vi skulle vilja ha ändå mera 

tid. Det är ju mat med jämna mellanrum och sen är det sova/vila och sådana saker som man 

inte styr över”. – Pedagog B. 

”De ska ju hinna klä på sig, man kanske inte vill vara på skolgården för andra har rast och så 

och då ska man iväg och det tar ett tag” – Pedagog G 

”Tiden går nog på ett ut, själva passet blir ju detsamma. Inomhus skulle vi hinna med två pass 

med lekpaus eller rast emellan medan i skogen bara ett med transportstäcka, men då är det väl 

snarare avståndet” Pedagog I. 
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”Man kanske måste vara kvar på en gård för man hinner inte gå iväg, gården kanske inte är så 

rolig, man kanske inte har så mycket material och så där. Då blir det ju inte så roligt” – 

Pedagog F. 

 

Pedagogens inställning och personalstyrkan 

Flera av pedagogerna säger att de själva inte ser hinder eller nackdelar med att använda 

utemiljön som verktyg vid inlärning av matematik, men de framhäver ändå att det kan finnas 

hinder av olika slag. Det kan handla om osäkerhet från personalens håll, att inte ha kunskapen 

eller erfarenheten av att ta med barngruppen ut. Det kan även handla om att man är ensam i 

arbetslaget eller inte får delaktighet från de övriga i arbetslaget. Andra saker som personalen 

nämner som hinder är att det inte finns avgränsade rum utomhus, att det är svårare att få 

barnen att lyssna och att få barngruppen samlad. 

 

”Om alla inte har samma intresse och strävar efter samma mål kan det vara ett hinder” –

Pedagog D. 

”Men det man känner är ju det att om man skulle vara själv så skulle det vara svårare, nu är vi 

ju inte det, men om…” – Pedagog H. 

”Det är nog bara vi pedagoger som har begränsningen, hur roligt man tycker det är att vara ute 

och ha matematik och så där ” – pedagog F. 

”Alla jobbar åt samma håll här men på andra ställen kanske man inte har personalstyrkan med 

sig, och då är det ju en nackdel” – Pedagog B. 

”Vi är på utbildning och vi läser in böcker. Men hur gör man egentligen?” – Pedagog C. 

”Jag använder inte boken så mycket, man använder material och plockar och lägger upp 

saker, lära sig räkneramsan, lägga upp ett antal, det gör jag gärna med stenar eller 

kapplastavar (…) och absolut kan man ju göra det utomhus men jag gör det hellre inomhus 

därför att jag har lättare att samla gruppen runtomkring mig” – Pedagog I. 

”När man är ute kan man ha högre ljud, än när man kommer in. Det tar ett tag innan de 

(barnen) kommer på att de har kommit in. Ute kan man skrika till varan och tala högre, det är 

väl det enda.” – Pedagog G. 

”Det är omständigt när man ska gå ut, jag är livrädd att någon ska springa iväg” –Pedagog J. 

 

Planering, struktur och regler? 

För att vistas ute krävs en del planering, det är inte bara att gå ut och tro att allt kommer till 

en, utan det måste finnas en grundplanering för utelektionen eller utevistelsen oavsett vad 

man ska göra. Fokus verkar ligga på att ha massa material med och sedan bara använda delar 

av det mot att ha för lite material med ut. Sedan är det upp till varje arbetsgivare om de vill ge 

förskolelärarna rätten att ha egen planeringstid eller inte. Ska man använda tiden i barngrupp 

till planering eller ska tiden i barngrupp ägnas åt barnen och planering får ske på fritiden eller 

hur ska arbetet läggas upp. Ett annat hinder som nämns är EU:s lagar. Förskolor som startade 

innan Sveriges inträde i EU och de lagar och förordningar som kom i och med inträdet får 

fortsätta bedrivas på liknande sätt. Medan en förskola/skola som startas i dagsläget har svårare 

att dra igång sin verksamhet då reglerna är mer reglerade för vad som är tillåtet, vissa regler 

hindrar verksamheten. Medan andra regler och riktlinjer som kommer anses vara till fördel då 

personalen måste förändra inlärningssättet. 

 

”Det är bara bra att det kommer mer riktlinjer uppifrån. Som det är nu är det upp till varje 

förskolechef att lägga planeringstiden, men står det där uppe att vi ska lägga en planering så 

blir det mer krav på att vi ska ha det. Då måste vi ha tid till det. Jag kan inte ha allting i 

huvudet … känner att kommer det uppifrån då har vi stöd i det” Pedagog C. 
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”Det kräver väldigt mycket mer struktur och väldigt mycket mer förberedelser när man är ute” 

– Pedagog I. 

”det kan bli negativt om man inte har förberett ordentligt … ungarna känner på en gång om 

man inte har planerat” – Pedagog J 

 ”Det blir ju mer och mer och vi ska dokumentera och analysera och vi har inte riktigt tid till 

det” – Pedagog F 

”Det är ju så mycket regler. Inte som XX som är en ur- och skurförskola som startade innan 

EUreglerna kom. /---/ Ibland när vi börjar så blir vi osäkra och då stoppar vi lite” – Pedagog 

C. 

 

3.2 Resultatbeskrivning – del 2 

I följande del presenteras skillnader i synsättet. Frågan var ställd som: Är det skillnad på 

pedagogens syn på utomhusmatematik i förskolan jämfört med förskoleklassen? 

Här presenteras en del av vad pedagogerna från förskoleklassen tyckte jämfört med vad 

pedagoger verksamma inom förskolan tyckte för att visa på vilka skillnaderna är. 

 

3.2.1 Skillnader i synsättet mellan förskola och förskoleklass 
Hos pedagogerna som är verksamma inom förskolan framkom en mycket positiv bild av att 

kunna använda sig av utomhusmiljön som ett verktyg vid inlärning, inte bara i matematik utan 

i alla ämnen. Några saker som lyfts fram hos pedagogerna är just att tillgången till materialet 

är gratis, att man får in hela kroppen och att barnen har möjlighet att röra sig lite mer än 

inomhus. Förskolan är en instans med begränsade resurser och som pedagog B är inne på så är 

materialet ute helt gratis, inne måste man antingen köpa eller tillverka själv. Ingen av de sex 

pedagoger som var verksamma inom förskolan såg nackdelar med att använda utomhusmiljön 

som verktyg när man arbetar med matematik. Däremot framhävdes hinder som skulle kunna 

finnas, som beror på andra faktorer. Som att barnen har dåliga kläder, eller att man är oeniga i 

personalstyrkan.  

 

I förskoleklassen däremot framkom inte denna bild lika tydligt, där gick åsikterna mer isär. 

Tre av fyra pedagoger ansåg att utemiljön har fler fördelar än nackdelar medan en pedagog 

ansåg att man likväl kan vara inomhus. Exempelvis så delas pedagog Bs synpunkt om 

materialet som gratis med, pedagog J som framhåller att fördelen med att vara ute är just att 

materialet finns så nära och att det är gratis. Medan pedagog I anser att det är svårare utomhus 

just på grund av att materialet inte finns så nära till hands, samt att det inte finns avgränsade 

rum. Pedagog H är inne på det här med uterum och säger att ”utelektionssal skulle vara bra. 

”Fasta bord och stolar. En liten friggebod där man kan ha material, sittunderlag, pennor, olika 

sorters byggmaterial /…/ lite sådan basutrustning” Hade man det färdigt menar hon, skulle det 

utnyttjas jätte mycket, dels både pga. att ska man iväg annars så blir det så mycket packande, 

och sen så är det inte alltid så lätt att hitta någonstans att sitta för alla barn. Alla sitter inte 

bekvämt och det skapar en oroligare stämning men finns det fasta bord och stolar så skulle 

man kunna använda det mycket mer” (pedagog H). Här skiljer även synsättet mot förskolans 

då de i förskolan har framhävt det naturliga som den viktiga biten, där skogen ses som en 

naturlig och viktig del, och man vill komma ifrån den där ”asfaltsmiljön” som både pedagog 

A och E nämner. Närheten verkar därmed vara en annan sak som skiljer sig åt. Flera 

pedagoger inom förskolan tycker visserligen att närheten till skogen är viktig eftersom de 

hellre har sin matematikstund där, men har inget större bekymmer med att ta sig iväg till 

skogen även om det innebär en stunds promenad. Medan flera ur personalen i förskoleklass 

anser att det är bra att ha matematikundervisningen på gården och slippa gå iväg. 
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Flera pedagoger av de som arbetar inom förskolan tror att de har mer tid, och bättre 

samverkan mellan lärarna än vad de har i skolan. I förskolan samverkar personalen och 

matematik blir en naturlig del av verksamheten och blir en flytande del av verksamheten. 

Matematik blir därmed integrerat i förskolans dagliga aktiviteter, även som vid matsituationer 

och liknande kan matematik tas upp. Det är inte ett ämne som enbart sker här och nu. ”Det är 

inte riktigt som i skolan, där man har en mattelektion utan det är mer med i vad vi än gör. Det 

är ju nästan alltid något som är matte” (Pedagog B). Pedagog C säger att: ”De har det mycket 

tuffare i skolan där kan de inte vara lika flexibla” Hon säger även att hon har ”hört” hur det är 

där när lärare säger att ”nu ska vi ha hälsodag tillsammans, och nu ska vi ha påskfest 

tillsammans” (pedagog C). Det framgår utav personalen i förskolan att de tror att skolan (och 

därmed förskoleklassen) har sina ämnen separat och sedan blir det mer påtvingat att man 

”ska” ha något gemensamt. Medan förskolan har lite mer tid att lägga upp det och redan har 

sitt arbetslag som man diskuterar fram till vad man ska arbeta med. Pedagog D menar att ”det 

inte är skolpedagogik det handlar om utan lek” och tycker att: ”mer lek borde finnas i skolan” 

(Pedagog D).. ”Förskoleklassen har ett smalare schema än vad förskolan har” säger pedagog 

G. dock tror alla pedagogerna i förskoleklassen att det där med tidsbrist kommer högre upp i 

åldrarna. Pedagog I säger: ”Det är värre i de högre årsklasserna, åtminstone här på skolan”. 

Pedagog H uttrycker det som: ”Det jag hört är att ju större de blir, alltså fyror och femmor, 

där är det mycket mera styrt. De har ju nationella prov och sånt som ska göras. Jag tror det är 

svårare att ta sig den tiden då”. ”När man kommer upp i klasserna och de har andra lärare i 

andra ämnen, då är det ju ofta tiden som är problemet” (pedagog G). Att det ser ut att vara 

värre i de högre klasserna tycker även pedagog I som säger ”Ju äldre barnen blir desto mera 

ifrågasätter barnen syftet med saker och där kan det verkligen bli tydligt med det man lika 

gärna kan göra inomhus. Då tycker barnen att varför gör vi inte det inomhus då?” (Pedagog I) 

Med andra ord så skiljer sig synsättet åt, pedagogerna i förskolan tror att det är i 

förskoleklassen som de inte har tiden, medan förskoleklassen tror att det kommer senare. 

Pedagog G konstaterar samtidigt att: ”förskolan kan styras friare, det finns inte så många 

långa pass, men de orkar inte så länge ändå” (Pedagog G). Det som även kan tas upp som en 

skillnad här är att en pedagog verksam inom förskoleklassen tar upp om föräldrarnas åsikter 

och menar här på att ”säger man att man ska vara ute och göra något så är föräldrarna benägna 

att säga något som mmm, Åhh, om att det är bra, och då är vi nöjda utan att de egentligen vet 

något mer om vad vi gör ute. Det låter bra. De vet inte något mer om vad vi gör inne” 

(pedagog I). Detta skulle man då kunna fundera över tillsammans med det om att det finns de 

föräldrar som väljer att sätta sina barn på en ur- och skurförskola. Vet de föräldrarna mer eller 

är det bara något som pedagogerna lägger in värderingar om. Men det som ändå är skillnaden 

i synsättet här är att pedagogerna inom förskolan ser sig som friare och att de har mer tid, de 

tror att skolan är mer styrd även från förskoleklassen. I förskoleklassen däremot tror man 

visserligen att det kan vara så att förskolan har mer tid än vad de har i förskoleklassen till att 

arbeta med matematik utomhus och använda miljön som verktyg vid inlärning, men de 

framhäver ändå att de tror att det är svårare i skolans högre klasser.  

 

Det matematiska språket lyfts som något positivt hos flera av pedagogerna, oavsett var de är 

verksamma. Att kunna använda sig av begreppen som bakom, framför över och under, upp 

ner osv. är en sådan sak som de flesta tycker är enkelt. Däremot så är pedagogerna oeniga om 

vad man bör kalla matematiken man använder. ”När man säger matte för mig så känns det lite 

låst, jag skulle må bra av att kanske kalla det på ett annat sätt” (Pedagog E).  

Medan pedagog H som arbetar i förskoleklass säger: ”Jag tror att man kan använda ordet 

matematik, tror att det är bra. Så de känner igen det när de kommer i ettan och tvåan … Även 

om barnen inte tycker att de har matte, för, för dem är matte siffror och när man räknar i en 

bok och man får läxor.” 
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Något som inte var fullt uttalat men som ändå gick att tolka och se skillnader i var synen på 

personalstyrkan. I förskoleklassen arbetar man mer självständigt. Man har inte samma grupp 

som täcker upp en. Det gör att man blir mer sårbar. Någon pedagog från förskoleklass 

uttrycker det som att hon är livrädd för att något barn ska springa iväg. En annan pedagog 

menar på att de ju sällan är själva utan man har oftast en fröken till med sig, men att det gäller 

ju att ha koll på barnen. I förskolan däremot så lyfter alla sex pedagoger att de känner stödet 

från sina arbetskollegor, men förstår givetvis att det kan vara ett problem om man inte känner 

det stödet.  

 

 

4 DISKUSSION 
I det här avsnittet reflekteras och diskuteras resultaten av den här studien, detta görs med hjälp 

av fyra stycken underkategorier, nämligen sammanfattning, tillförlitlighet, teoretisk tolkning 

och förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

4.1 Sammanfattning  

I undersökningen framkom att pedagogerna som deltog i studien generellt sett är positiva till 

utomhusmiljön som lärandemiljö i ämnet matematik. Pedagogerna lyfter många positiva 

egenskaper som de tycker att utomhusmiljön kan ge som inte inomhusmiljön ger. Bland annat 

så framkommer rörelsefriheten med det följer även motoriken, kostnadseffektivt att använda 

naturmaterial och språkutvecklingen. De flesta intervjuade personer ser inte så mycket hinder 

själva för sin egen del, men medger ändå att det finns eller kan finnas hinder som gör att det 

är svårt att bedriva en bra uteverksamhet oavsett om det gäller matematik eller något annat 

ämne. Till exempel så nämns kläder som en aspekt. Då handlar det både om personalens 

kläder och om barnens som inte alltid håller måttet. När diskussionen om kläderna uppträder 

så är det inte bara klädernas kvalité som nämns som hindret, även ekonomi, att inte kläderna 

kan köpas var som helst, samt vädret tas upp. Fler av de saker som tas upp, både som fördelar 

och som nackdelar som kan tänkas finnas handlar i grund och botten om trygghet. Är man 

rädd att tappa bort ett barn så kanske verksamheten blir lidande eftersom pedagogen drar sig 

för att gå iväg. Finns det istället uppbackning av annan personal i sitt arbetslag så känns det 

tryggare än att vara ensam.  

 

I förskolan arbetar oftast fler pedagoger i förhållande till barngruppens storlek mot hur det ser 

ut i skolans värld. Detta är ett påstående som inte alltid stämmer överens med verkligheten, 

men ur pedagogernas utsagor så kan man dra slutsatsen att det generellt sett ser ut så. De 

intervjuer som skedde med personal ur förskoleverksamheten visade på att de ansåg sig ha 

större frihet, mer tid och bättre förutsättningar vad gäller personaltäthet och mindre måsten än 

vad förskoleklasspersonalen har. Personal ur förskoleklass ansåg däremot att flera av dessa 

hinder kom först i högre klasser. Däremot fanns det en skillnad i synsättet att nyttja utemiljön. 

Personalen i förskolan såg i större utsträckning till att kunna dra fördel av skogen och ville ha 

den orörda naturen som basis, medan personalen i förskoleklassen pratade om det som fanns i 

nära anslutning till skolgården, eller att bygga upp en utomhuslektionssal så man skulle slippa 

transportsträckan. Det som inte framkom lika tydligt men som ändå bör nämnas är att alla sex 

personer verksamma inom förskolan var enhälligt positiva till att lära barnen matematik 

utomhus och såg utomhusmiljön som en bra plats, medan tre av fyra lärare i förskoleklass 

ansåg detsamma. Den fjärde pedagogen tyckte visserligen inte att det var någon direkt 

nackdel att ha verksamheten utomhus men såg inte att just utomhusmiljön kunde tillföra något 
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som inte inomhusmiljön gav. Hon menade att det var svårare att samla gruppen och barnen 

blir mer ofokuserade utomhus än vad de skulle varit inomhus. 

 

4.2 Tillförlitlighet: 

Innan undersökningen startade kontaktades förskolorna via telefon, där fick varje förskola 

information om intervjun och tiden för tillfället bestämdes i förväg. Dock fick personalen på 

varje förskola själva avgöra vilken avdelning och vilka ur personalstyrkan som skulle delta. 

Detta kan ha bidragit till att någon pedagog som kan ha haft en annan syn på 

utomhusmatematik inte bidrog med sina svar. Hade man istället valt att slumpmässigt välja 

personalen på respektive förskola hade resultatet kanske kunnat bli ett annat. Skulle studien 

göras om i större omfattning kan resultatet mycket väl bli ett annat. I förskoleklass arbetar inte 

så många pedagoger därför blev dessa pedagoger tillfrågade direkt och man beslutade därmed 

inte i arbetslaget vilken som skulle komma att delta. Tillförlitlighet och giltighet är viktigt 

menar Eliasson (2006). För att resultatet ska vara användbart för någon annan krävs det att 

tillförlitligheten är så pass hög att man kan göra om studien någon annanstans och få fram ett 

likartat resultat. Intervjuerna som genomfördes med personalen spelades in via mp3, något 

som Johansson och Svedner (2010) ansåg är viktigt både för att det annars är lätt att missa 

något som sägs samt att tonfall m.m. kan ha en viktig betydelse för resultatet. Det inspelade 

materialet bearbetades sedan där svaren antecknades ordagrant, detta menar Eliasson (2006) 

ger ett tillförlitligt resultat. Då studien avsåg att undersöka pedagogens synsätt valdes den 

kvalitativa intervjuformen för att få så uttömmande svar som möjligt, och där möjligheten till 

att ställa följdfrågor fanns. Att undersöka det som undersökas skulle är viktigt och ger en hög 

giltighet anser Eliasson (2006). 

 

Totalt intervjuades tio personer, sex av dem var verksamma i förskolan och fyra i 

förskoleklass. Alla pedagoger har getts samma förutsättning vad gäller var, när och hur 

intervjuerna har genomförts. Intervjuaren har tagit hänsyn till den etik som vetenskapsrådet 

förespråkar vad gäller informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskrav.  

 

4.3 Teoretisk tolkning:  

Om vi börjar med att tänka tillbaka, förskola, en instans där det huvudsakligen handlar om 

pedagogik och omsorg samt att skapa en grund att stå på för allt lärande som komma skall. 

Medan det i förskoleklassen handlar mer om undervisning, även om det framgår att den ska 

vara rolig och lustfylld. Men läser man skolans läroplan Lpo-94 så inser man snart att det är 

mer än en sak som skiljer. Vart fokus läggs är viktigt att ha med sig. I förskolan handlar det 

om att lägga en grund till allt fortsatt lärande. Det livslånga lärandet. Medan det i 

förskoleklassen läggs fokus på att lägga grunden till den fortsatta skolgången. Vad hände med 

det livslånga lärandet?  

 

4.3.1 Vad är tradition och vad är rätt? 
Bilden av matematik i skolan verkar hänga kvar, men var kommer den ifrån? Flera författare, 

bland annat Johansson och Wirth (2007) visar på bilden av det inomhusmatematiska 

tänkandet och matematiken i en skolbok och att det anses vara det mer ”rätta” sättet. Kanske 

hänger det kvar från den bild som skolan har skapat, där lärande ska ske utan att man erfar 

sensomotoriska upplevelser. En skolbyggnad med stängda dörrar och utan fönster, där 

skolboken anses vara den rätta och enda. Men samtidigt så finns det studier som visar på att 
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våra rötter ligger djupare än så, att flera av våra stora och viktiga filosofer utnyttjade 

utomhusmiljön för matematiska upplevelser och begrepp. Frågan är då vad som egentligen är 

våra rötter och traditioner? Finns det något rätt eller fel? Ska man se till resultatet av 

intervjufrågorna till denna studie så finns det lärare som tycker att barnen får för mycket 

upplevelser utomhus och därför blir barngruppen svårare att samla ihop, att de, barnen, lär sig 

mer eller bättre om de sitter inomhus. Sen finns det även de pedagoger som tycker att 

utomhusmiljön är en fördel när barnen ska lära in matematik. Att det går att få in fler 

matematiska övningar och begrepp utomhus mot vad man ger barnen för stimulans inomhus. 

Vilket som egentligen är våra traditioner, utomhus och erfara med sinnen och hela kroppen, 

eller skolbyggnadernas utformad utan fönster och med inlärning av boken som det rätta, det 

får vara osagt.  

 

Men det intressanta här är ändå att några som har blivit skolade enligt den lära där skolboken 

har ”rätt” och som känner obehag inför matematiken, enligt det problem som Johansson och 

Wirth (2007) nämner, nämligen att matematik är svårt och obegripligt ändå väljer att lägga det 

bakom sig och snappar upp den matematik som finns i vardagen och försöker lägga sitt arbete 

med matematik i dagsläget på en lustfylld nivå. Eller är det just därför de är beredda att ändra 

på sättet att lära in matematik på? Szczepanski m.fl. (2006) menar att inlärningssättet blir 

ytligt om man inte förankrar det i något. Och det är förankringen som många pedagoger 

menar på att man kan göra utomhus med barnen i förskola och förskoleklass. Tanken är inte 

att barnen ska kunna alla siffror, former, ord och begrepp utan att de ska få en uppfattning om 

det och något att knyta an till när de sedan läser om det i högre klasser. Utomhus kan det inte 

bli fel var det en pedagog som uttryckte sig och menade på att det är ungefärliga mått barnen 

lär sig, grenen bildar kanske inte en exakt cirkel, men den är nog rund för att treåringen ska 

kalla den cirkel. Vilket är precis det som Sverker Runeson är kritisk mot. Nämligen att 

sinnesintrycken blir för många. Att det inte är exakt, och att naturmaterialen används som ger 

mer information än vad barnet behöver ha. Det är således inte antingen svart eller vitt, utan en 

blandning gråskaliga nyanser där man får balansera i vad som är relevant och inte till ämnet.  

 

Barnen däremot verkar inte alltid förstå att det är matematik de gör utomhus, de kan räkna 

stenar, lägga kottar, se färger och nyanser mm, men ändå när barnets röst blir hörd så är 

matematik det som är inne med penna, papper, bok eller läxor. Frågan är då var kommer då 

barnens bild ifrån? Det tillhör den traditionella skolans kunskapssyn, ändå så är det precis det 

som förskolan och förskoleklassen verkar arbeta utifrån att inte ha. Är det föräldrarna? Äldre 

syskon? Media? Eller är det djupare fast i oss att matematik hör ihop med skolboken, pennan 

och läxor som vi inte förstår? Men å andra sidan så behöver inte skolboken innebära ett inre 

kaos hos barnet heller. Det finns många barn som klarar av den klassiska 

matematikundervisningen mycket väl. Fördelen som lyfts fram när man använder både 

skolbok och utomhusmiljö som inlärningskälla är att man ger barnet fler verktyg för att 

lyckas. Att förstå det man gör är viktigt. Det spelar ingen roll hur många gånger en lärare 

förklarar något om man inte förstår innebörden av det som sägs, det säger sig väl egentligen 

ganska naturligt att det är så.  

 

4.3.2 Viktiga faktorer 
Vädret och kläderna är enligt pedagogerna en viktig faktor, vädret kan man inte göra så 

mycket åt. Regnar det så regnar det, det gäller att klä sig efter vädret. Flera författare som 

pratar om utomhuspedagogik anser att ”kläder efter väder” är en förutsättning för att lyckas. 

Men hur gör man rent praktisk? Ur pedagogernas utsagor så framkommer att det är ett 

problem, flera barn fryser, det finns barn som saknar ytterkläder för dagens verksamhet helt, 

eller delvis, kläder håller inte alltid måttet. Förutom detta så är det inte alltid personalen är rätt 
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klädda heller. Pengar och ekonomi är ord som dyker upp. Man kan inte kräva av föräldrarna 

att det ska finnas en viss sorts kläder, samtidigt så måste det vara kläder som håller för den 

verksamhet och de aktiviteter som sker under dagen. Det innebär återigen en svår balansgång.  

 

 

4.3.3 Att se matematik i vardagen 
Något som framkom men som ingen pedagog egentligen fick frågan om, men som ändå gick 

att tolka ur deras svar var just att de pedagoger som hade en förskolelärarutbildning såg i 

större utsträckning matematik som något mer än bara tal och siffror. Exempelvis så uttrycker 

sig en pedagog, som att det nog inte räknas som matematik när hon pratar om matlagning 

utomhus. Hon ser helt enkelt inte det matematiska i situationen. Det är det som Doverborg 

(2008) är inne på. Att det är viktigt att faktiskt se matematiken och ha ”matteglasögon” på sig. 

En annan pedagog, som är utbildad förskolelärare benämner just den situationen med 

matlagning som något positivt där det matematiska språket verkligen konkretiseras. 

Exempelvis ta ”två dl mjöl” eller det behövs ”tre nypor salt”. Här blir det konkreta i att se att 

två deciliter är just de två måtten, och tre nypor är en helt annan mängduppskattning. 

Nackdelen som den pedagogen nämner är istället säkerheten, elden är varm och ofta är det lite 

personal i förhållande till barngruppens storlek. Men själva matematiken, att se att det finns 

där kan många idag bli bättre på. Skulle vi som pedagoger ha bättre erfarenhet kring vad som 

är matematik och hur man kan arbeta med det utomhus skulle det antagligen vara lättare att 

föra över det i barngruppen.  

 

Enligt den studie som Doverborg (2003) utförde fick hon fram fyra olika kategorier av svar. 

Dessa indelningar tror jag lever kvar hos en del pedagoger även idag, även om de inte syns 

lika tydligt idag som de har gjort. Samhället är under en ständig granskning och under ständig 

förändring. Det finns säkerligen förskolelärare, barnskötare, lärare, osv. som tycker att 

matematik inte är något för förskolebarn utan att det är något de får möta i skolans värld. 

Även om det inte var någon som uttryckligen sa det nu, så är det ett påstående som jag har 

stött på. Däremot hade Doverborg (2003) en kategori med de som tyckte att det var en 

naturlig del, och det är det många som faktiskt tycker, men jag anser att många som arbetar 

med barn skulle kunna bli ännu duktigare på att snappa upp det matematiska i situationen. 

Den här studien visar på att det fortfarande finns motsättningar i pedagogernas synsätt kring 

om det är bra, eller mindre bra och vad det ger barnet. 

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Oavsett om man som pedagog är verksam inom förskola, eller skola är det bra att ha 

arbetslaget med sig. Att veta var gruppen befinner sig. Det innebär ibland motsättningar men 

motsättningar som man kan lösa kan leda till en positiv utveckling. Den här studien har lyft 

fram fler synsätt både på utomhusmiljön som ett verktyg, men även på att det finns risker med 

detta synsätt. Alla människor kan inte tycka lika, men oavsett hur jag som pedagog väljer att 

lägga upp mitt arbete så ska det främja barnets inlärning. Det är viktigt att den matematik 

barnet möter i de tidiga åren är rolig och lustfylld och det är där som arbetet med matematik 

måste starta.  

 

Det finns förhållandevis mycket forskat kring vad utomhusmiljön kan bidra till när det gäller 

barns utveckling, däremot så är det långt ifrån allt som går att få fram. Vad gäller matematik 

utomhus skulle det behöva finnas mer konkret forskning vad utomhusmiljön faktiskt ger i 

förhållande till vad barnet eller eleven kan erfara inomhus. Det skulle därmed vara intressant 
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och relevant att undersöka om det är så att det konkreta naturmaterialet ger barnen mer 

kunskaper i matematik än vad boken kan ge och effekten av att lära in med hela kroppen. 

 

Ett annat område att lyfta upp och undersöka är hur man synliggör matematiken för 

pedagogen. Det diskuteras mycket kring hur det ska synliggöras för barnet, för eleven. Men 

det finns en osäkerhet hos pedagogerna hur de ska göra. Därför vore det ett intressant ämne att 

forska vidare inom.  
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BILAGA 1 
 

Hej! 

Mitt namn är Malin Lindblad, och jag läser sista året till lärare mot yngre åldrar på högskolan 

i Gävle. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete, som inriktar sig mot matematik.  

Min studie handlar om pedagogens syn på utomhusmiljön som verktyg för inlärning av 

matematik, om synsättet skiljer sig beroende på om pedagogen är verksam inom förskolan 

eller i förskoleklassen (skolan) samt om utbildningen har någon betydelse för hur pedagogen 

ser på utemiljön som inlärningskälla för matematik. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt, svaren kommer inte kunna kopplas tillbaks till någon enskild person eller 

förskola/skola.  

I min undersökning kommer jag använda mig av kvalitativa intervjuer som kommer att 

bandas. Materialet kommer sedan sparas på Högskolan i Gävle under ett års tid, därefter 

förstörs de. Du som pedagog har rätten att avbryta när som helst under pågående intervju, utan 

negativa följder, och allt deltagande är frivilligt. Alla pedagoger som deltar i studien kommer 

att vara anonyma. 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Lindblad 

Telefon: 070x-xxxxxx 

mail: xxxxxxxx@student.hig.se  

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Jag har tagit del av ovanstående information 

 

 

Namnteckning:______________________________________________________________ 
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor 
 

Inledande frågor: 

 

1. Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan/skolan? 

 

3. Har du arbetat på olika förskolor/skolor /åldrar? 

 

4. Vilken utbildning har du? 

 

 

Utomhusmatematik 

 

5. Hur ser du på utomhusmiljön som lärandemiljö för barnen? 

- något område som är viktigare att belysa än något annat? 

 

6. Hur ser du på att arbeta med matematik utomhus? 

 

7. Vilka matematiska områden tycker du man kan beröra/arbeta med? 

På vilket sätt? 

 

8. Vilka fördelar ser du med utomhusmiljön som lärandemiljö för matematik? 

 

9. Vilka nackdelar ser du med utomhusmiljön som lärandemiljö för matematik? 

 

10. Vilka hinder kan du tänka dig finns rent allmänt? 

 

11. Om du tänker på matematik, Finns det något som inomhusmiljön ger barnen som inte 

utomhusmiljön kan ge, eller tvärt om? (som utomhusmiljön ger barnen men inte 

inomhusmiljön ger). Anser du? 

 

12. I o. med den nya läroplanen, ändringarna i läroplanen som träder i kraft nästa sommar 

så blir det tydligare  riktlinjer för bl.a. matematik, hur  ser du på det? 

Bra/ dåligt? Varför då? (till de i förskolan) 


