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Abstract 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärarna i förskolan arbetar för att ta 
tillvara på och synliggöra matematiktillfällena som ges ute. Vi vill också undersöka hur 
lärarna i matematiktillfällena använder sig av naturen och de material som finns. Studiens 
syfte är även att undersöka om barnen ser och uppfattar när lärarna använder sig av 
matematik.  
 
Vi har använt oss av kvalitativ metod och gjort intervjuer med fem lärare och fem barn på 
olika förskolor i södra Sverige. Vårt resultat av studien är, utifrån vår tolkning av den 
litteratur vi tagit upp och de intervjusvar vi analyserat, att lärarna är väl medvetna om hur 
de kan arbeta för att synliggöra matematiken både inne och ute. Lärarna ser naturen som en 
stor tillgång i arbetet med matematik och menar att det gäller att ta tillvara på de spontana 
tillfällena som ges i vardagen. Utifrån vår tolkning av barnintervjuerna är vår uppfattning 
att barnen inte ser eller förstår när lärarna försöker göra matematiken synlig.  
 
 
 
 
Ämnesord: naturmaterial, synliggöra matematiktillfällen, utematematik, utemiljö  
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1. INLEDNING 
Den här studien handlar om hur lärare tar tillvara på matematiksituationer och hur de 

synliggör och använder sig av naturmaterial i förskolan samt hur barnen uppfattar det som 

lärarna gör. Vi anser båda att matematik är något viktigt som finns runt omkring oss i många 

olika sammanhang så som i affären, matlagning, olika spel ja listan kan göras lång. Som 

lärare menar vi att det är vår uppgift att visa matematiken som finns i vår vardag och att tidigt 

ge barnen positiva upplevelser av matematiken. Som vi ser det kan detta ge en god grund till 

ett fortsatt positivt lärande och förhållningssätt till matematik. 

 

I media diskuteras och argumenteras det just nu mycket om barns matematikkunskaper och 

hur de lär sig matematik. Ett exempel är serien Klass 9A som gått på Sveriges television under 

våren 2008 (www.svt.se). I serien fick tittarna följa en klass på en av Sveriges sämsta skola då 

det gällde behörighet i grundämnena till gymnasiet. Målet var att klassen under höstterminen 

skulle höja sitt meritvärde så att de blev en av de tre bästa klasserna i Sverige. Enligt många 

undersökningar uppfattar många barn/elever ordet/ämnet matematik som något svårt och 

tråkigt. Enligt Skolverkets (www.skolverket.se) tabell över grundskolan - betyg och prov - 

kommunnivå från läsåret 2006/2007 är det många elever som går ut högstadiet utan att vara 

godkända i grundämnet matematik. Flera forskare exempelvis Doverborg och Pramling 

Samuelsson menar att det är viktigt att tidigt ge barnen positiva och naturliga upplevelser av 

matematik. Genom att använda, ta tillvara på och arbeta med de matematikkunskaper som 

barnen får naturligt genom bland annat leken i förskolan ger man barnen förkunskaper av den 

matematik som de senare kommer att möta bland annat i skolans matematiklektioner. 

 

1.1 Personlig bakgrund  
Under hela vår utbildning till förskollärare har vi läst litteratur och diskuterat om hur barn lär. 

Bland annat i Lpfö98 (Läroplan för förskola) står det att lärarna som arbetar i förskolan skall 

utgå ifrån barnens nyfikenhet och intresse och på så sätt skapa ett lustfyllt lärande för barnen 

som leder till ett livslångt lärande.  

     

Under vår utbildning har vi även läst Matematik 4-8 år samt Upptäck i naturen som 

specialiseringar.  Det här har gjort att vi har ändrat vårt tankesätt om hur viktigt det är att 

tidigt introducera matematik för barnen på ett för dem förståligt, naturligt, roligt och 

varierande sätt och på så sätt lägga grunden inför deras fortsatta lärande. Utbildningen har 

gjort att vi har förändrat vårt synsätt vilket bland annat har lett till att andra människors, både 
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barn och vuxna, negativa tankesätt blivit mer synligt för oss. Många har ifrågasatt hur vi kan 

välja att läsa matematik i tio veckor eftersom ämnet är så tråkigt och svårt. Detta tankesätt 

måste enligt oss förändras och ett sätt kan vara att redan tidigt ge barnen möjligheter att möta 

matematik på ett roligt och för dem förståligt sätt.  

 

Utifrån den kunskap och de synsätt som vi fått under dessa år känns det viktigt för oss att 

förmedla, använda och utgå ifrån barnens lust till att lära. Genom att ta tillvara på alla de 

tillfällen till lärande som vardagen erbjuder är vår förhoppning att barnen skall få en positiv 

syn och se matematik som en naturlig del av vår vardag. Utifrån vårt sätt att se på hur naturen 

kan ses som en stor och viktig del i arbetet med att synliggöra barnens matematik vill vi 

undersöka hur lärarna ute i verksamheten använder sig av matematiken utomhus och om de 

tar tillvara på de tillfällen som skapas i vardagen.  

 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är dels att undersöka hur lärare i förskolan ser på hur de tar tillvara på naturen i 

arbetet med att synliggöra matematik för barn i förskola samt att undersöka om lärare gör det 

synligt för barnen vad matematik är och hur barnen uppfattar den matematiken som läraren 

synliggör för dem.  

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel kommer synen på hur barn lär belysas. Först redogörs för hur lärandeteorier så 

som konstruktivism, sociokulturellt perspektiv och variationsteorin ser på lärande utifrån ett 

barnperspektiv. Därefter följer en beskrivning av vad läroplan för förskolan, Lpfö98, säger om 

barns lärande i förskolan. Under stycket matematikdelegationen presenteras delegationen 

Statens offentliga utredningar, SOU 2004:97, som regeringen 23 januari, 2003 beslutade att 

tillsätta som skulle ta fram en handlingsplan som bland annat skulle utveckla 

matematikundervisningen och höja intresset för ämnet matematik. Kapitlet består även av en 

kort definition av begreppet utomhuspedagogik. Där efter har vi valt att ta upp hur barn lär 

matematik, vilken roll läraren har, hur läraren kan arbeta med matematik och hur de kan 

arbeta med matematik ute. Sist i kapitlet presenteras vår problemformulering.  
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2.1 Konstruktivism 
Den moderna konstruktivismen utvecklades bland annat av den schweiziske forskaren Jean 

Piaget (1896-1980). Piaget var framför allt intresserad av hur kunskap bildades och för att 

förstå detta började han studera barn och deras utveckling av tänkande.  Piagets kunskapsteori 

utgår ifrån ett konstruktivistiskt synsätt som anser att människan skapar och konstruerar sin 

egen kunskap utifrån sina erfarenheter, oberoende av i vilken social kontext som individen 

lever i. Människor tar inte bara passivt emot information och kunskap utan konstruerar sin 

kunskap och förståelse för omvärlden genom att själv undersöka och vara aktiv. Piaget 

menade även att människan utvecklades i olika stadier och att intellektet kunde nå upp till ett 

stadie då det var fullt utvecklat, vilket då innebar att människan var fullärd (Säljö, 2000).  

     

Det centrala för intelligensens utveckling var enligt Piaget inte språket utan de handlingar som 

människan själv konstruerar. Men Piaget menade även att barns utveckling kunde underlättas 

genom socialt samspel då detta gav dem möjlighet att möta andra perspektiv och sätt att tänka 

vilket kunde leda till ny förståelse och ett nytt sätt att tänka. För att det sociala samspelet 

skulle fungera måste barnet, enligt Piaget, ha uppnått en viss mognad i sin utveckling för att 

kunna förstå omgivningens olika sätt att tänka (Wood, 1999).  

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig i den ryske psykologen Lev S. Vygotskys (1896-

1934) tankar och idéer. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att kunskap skapas 

och förs vidare genom språk och kommunikation. Individen lär och utvecklas hela tiden i 

samspel med andra och påverkas av den kontext som de lever i. Vygotsky menade, i skillnad 

till Piaget, att det var orimligt att det skulle finnas en övre gräns för lärande eftersom världen 

ständigt förändras och förfinas vilket leder till att även människans kunskaper utvecklas och 

förändras (Säljö, 2000).  

    

Enligt Vygotsky är det viktigt att hitta rätt utvecklingszon och skapa utmaningar på rätt nivå 

hos varje individ, som varken är för lätta eller för svåra, utifrån den zon som individen 

befinner sig i. Med hjälp av rätt stöd och i samspel med en mer kompetent person, exempelvis 

av en vuxen eller barn som kommit längre i sin färdighet, kan barnet utmanas att nå upp till en 

högre zon än vad man befinner sig i för tillfället (Säljö, 2000).   
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2.3 Variationsteorin 
Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv innebär lärandet enligt Holmqvist (2006) att 

omvärlden ses och upplevs utifrån ett nytt perspektiv. Lärarens roll är att kunna få den som 

ska lära att se på det som ska läras ur ett nytt oupptäckt perspektiv, att skifta perspektiv, vilket 

i sin tur påverkar läranderesultatet.  

     

Som lärare gäller det, enligt Holmqvist (2006), att fundera över vilka villkor som är 

nödvändiga för lärandet och att skapa variation i undervisningen eftersom alla lär sig på olika 

sätt. För att kunna skifta och utveckla sitt perspektiv gäller det för barnet att urskilja de 

kritiska aspekterna och att uppleva variation. För att kunna urskilja vad något är måste barnet 

först veta vad det inte är. För att förstå exempelvis begreppet hund, måste barnet först urskilja 

de kännetecknen som är speciella för just en hund vilket de gör genom att möta variation och 

se många olika sorters hundar. På så sätt lär de sig att se vad som behövs för att förstå just 

begreppet hund, det vill säga urskilja de kritiska aspekterna (Holmqvist, 2006). 

 

2.4 Läroplan för förskolan 
I läroplanen, Lpfö98, står det att förskolan skall lägga grunden för barnens livslånga lärande, 

det står också att:  
  Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 

och lärande. [―] Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den 
skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall 
tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.  

(Skolverket, 2006, s. 8-9) 
 

Förskolan arbetar utifrån strävande mål och inom matematik handlar det om att förskolan 

skall sträva efter att varje barn 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld 
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker 
• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang 
• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin 

förmåga att orientera sig i tid och rum  
(Skolverket, 2006, s. 9)                             

 

I Lpfö98 står det även om vilka riktlinjer som arbetslaget i förskolan skall arbeta efter. Några 

av dessa punkter är att arbetslaget skall 
• ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
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– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga  
 – upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker 

– ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 
kunskaper 

• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan 
• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik 

(Skolverket, 2006, s. 10) 

 

2.4.1 Matematikdelegationen 

Den 23 januari 2003 beslutade regeringen att godkänna att utbildningsdepartementet skulle 

tillsätta en matematikdelegation som skulle omfatta förskolan och skolan ända upp till 

vuxenutbildningar. Uppdraget var att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder för att 

utveckla undervisningen i matematik, att förändra attityder och att förhöja intresset för ämnet 

matematik. Syftet var också att höja intresset för att vilja fortsätta studera inom ämnena 

matematik, naturvetenskap och teknik.  Arbetet skulle avslutades under 2004 (SOU 2004:97). 

Enligt delegationens sammanfattning finns det stora möjligheter till utveckling inom 

matematiken för våra barn och ungdomar. De styrs av sin nyfikenhet, viljan till att arbeta och 

sina framtidsdrömmar och alla som studerar känner glädje när de får utmaningar och 

möjligheter att växa i sin självtillit. För att möjliggöra detta behövs det engagerade lärare som 

får kompetensutveckling, tid och stöd i ämnet så att de kan lyfta och utveckla matematiken 

och på så sätt skapas också en yrkesstolthet (SOU 2004:97). 

     

Delegationens viktigaste fråga var lärarnas situation och villkor. För att skapa ett meningsfullt 

innehåll i undervisningen, som når upp till de krav som ställs i dagens samhälle, krävs det av 

lärarna att de är intresserade, engagerade och har kunskaper så att de kan leda barnen i sitt 

matematiska lärande. Lärarutbildningen behöver därför breddas och fördjupas i ämnet 

matematik. Men ämnet och intresset för det påverkas även av attityder utanför skolans system 

exempelvis trender, media och familjen. Genom att uppmärksamma matematiken positivt i 

miljöerna utanför skolan skapas förutsättningar för barn och unga att nå framgång i sitt 

matematiska lärande (SOU 2004:97). 
Vi konstaterar att det lilla barnets möte med matematik ofta är avgörande för attityder, föreställningar och 
studieframgångar senare i livet. En satsning i förskola och de tidiga skolåren ger positiva effekter i hela 
utbildningssystemet från förskola till högskola och vuxenutbildning. 

(SOU 2004: 97, s. 88) 
 

2.5 Definition av utomhuspedagogik 
Utifrån Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, definition är utomhuspedagogik ett 

tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde där utemiljön och 
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upplevelser är en central del där lärandet läggs i utemiljön. Genom att göra miljön i vår närhet 

till en central plats för lärande blir utomhuspedagogiken ett komplement till den traditionella 

pedagogiken. Miljön ute bjuder på material som passar till olika ämnesområden som handlar 

om både nutid och framtid och ses som en given plats för lärande. (Linköpings universitet 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2008) 

     

Det grundläggande för utomhuspedagogik är att barnen får lära sig praktisk inlärning genom 

alla sina sinnen, med hela kroppen. Med hjälp av verkligheten möter de olika upplevelser som 

leder till förståelse och upptäckter (Molander m.fl., 2008). 
 
2.6 Hur barn lär matematik 
Lärande handlar enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) att kunna urskilja och se 

något från ett speciellt perspektiv. För att kunna urskilja måste barn få möta variation och 

mångfald samtidigt som innehållet måste vara konstant. Om barn alltid möter exempelvis 

samma antal så lär de sig inte att förstå begreppet. Genom att låta dem bli uppmärksamma och 

uppfatta variationer får de möjlighet att ställas inför nya problem och utmaningar vilket leder 

till ökad förståelse och utveckling för olika matematiska begrepp.  

 

Berggren och Lindroth (2004) menar att det matematiska språket inte kommer av sig själv. 

Barn behöver få hjälp med att träna sitt språk så att de lär sig att uttrycka och diskutera sina 

tankar om matematik och problemlösningar, risken är annars att de utvecklar en felaktig 

förståelse för hur det matematiska språket är uppbyggt (Berggren & Lindroth, 2004). 

 

För att barn skall kunna förstå och utveckla en stabil grund för sitt lärande i matematik är det 

viktigt enligt Olsson och Forsbäck (2008) att de får samtala och bli uppmärksamma på olika 

matematiska begrepp exempelvis lång, kort, framför, bakom, under och så vidare. Språket har 

stor betydelse för barnens matematiska lärande. För att utveckla sin begreppsförståelse 

behöver de få möjligheter till att sätta ord på sina upptäckter, utmanas i sitt tänkande och få 

möjlighet att prova på olika begreppsord (Olsson & Forsbäck, 2008). 

     

Barns förståelse för matematik börjar inte i förskolan eller skolan enligt Ahlberg (1995) utan 

startar redan i tidig ålder i deras samspel med sin omgivning. Barnet möter kontinuerligt olika 

matematiska begrepp genom leken och samtalet så som form, storlek, och mängd. De jämför 
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och ser olikheter, likheter, de grupperar och ordnar olika föremål och lär sig även att uppfatta 

ökning, minskning och delning exempelvis att hälla upp lika mycket dryck i två glas. För att 

de ska kunna utveckla och förstå de grundläggande matematiska färdigheterna behöver de 

tidigt möta matematik och koppla samman olika begrepp med tal och räkning (Ahlberg, 1995) 

     

Enligt Furness (1998) erfarenhet behöver barn under lång tid och i sin egen takt arbeta och 

komma i kontakt med matematik bland annat genom att återkommande möta konkret material 

och olika tankesätt för att på så sätt skapa en givande process.  Furness menar att det gäller att 

låta barnen vara med och formulera och skapa regler som gör att de verkligen förstår det de 

gör. Detta skapar en chans till att minska prestigen, vilket i sin tur kan leda till att lärandet 

sker utifrån sitt egentliga villkor, det vill säga att skapa lärande utifrån barnens nyfikenhet 

(Furness, 1998) 

     

Barn har en naturlig nyfikenhet på allt enligt Olsson och Forsbäck (2008) och de tycker om att 

räkna, upptäcka och använda mönster samt sortera. Mycket av deras lek och vardag handlar 

om att skapa förståelse för sin omvärld. Genom att som vuxen hjälpa barnen att sätta ord på 

sina upplevelser och upptäckter får de en möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper 

och begrepp som de behöver för att kunna utveckla och förstå den formella matematiken i 

framtiden. Hur barnen kommer att utveckla sitt matematiska tänkande beror och styrs av hur 

medvetna de vuxna är om att synliggöra matematiken för dem. Detta gör att barn utvecklar 

sitt matematiska tänkande på flera olika sätt. Med hjälp av en engagerad lärare som skapar 

spännande utmaningar och upplevelser kan barnen utvecklas positivt i sitt matematiska 

lärande.  Alla ska få chansen att känna glädje över att kunna och förstå (Olsson & Forsbäck, 

2008). Även Dewey (Engström, 2006) poängterar barns lust till lärande, att ta ifrån dem lusten 

till att lära är att beröva dem på sitt lärande inför framtiden. 

     

2.7 Lärarens roll 
För att kunna guida barnen i sin matematiska utveckling menar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) att det är viktigt att förändra sitt egna tankesätt kring ämnet matematik 

och göra sig själv medveten om sitt synsätt och perspektiv på matematik. Som lärare gäller 

det att se och upptäcka de tillfällen då vardagen erbjuder matematik, tillfällen som tidigare 

kanske bara tagits förgivet. Först när detta blivit synligt kan läraren utveckla, synliggöra och 

stimulera barnens tankar över matematik och på så sätt väcka deras förståelse, intresse och 
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nyfikenhet utifrån den värld de lever i. Grunden för lärandet är att barnen med hjälp av en 

vuxen får lära sig att sätta ord på det som de upplever och uppmärksammar i mötet med olika 

aspekter av matematik. Det är i det dagliga samspelet mellan barn och vuxen som grunden 

läggs för deras utveckling av matematik (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

     

Lärarens roll är att vara lyhörd, lyssna och förstå det som barnen säger och att möta dem där 

det är menar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). Det är den vuxnes ansvar att möta 

barnen, hitta vägar till deras tänkande och språk vilket ger dem möjlighet till att fortsätta 

utveckla den kunskap som de har och på så sätt skapas lärande. Barnen möter och använder 

matematik som en naturlig del i sin vardag. Som lärare gäller det att utgå ifrån barnens 

nyfikenhet, intresse och att se och ta tillvara på alla de tillfällen där de möter matematik 

naturligt (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). 

 

2.7.1 Hur lärare kan arbeta med matematik 
I förskolan har lärarna under lång tid arbetat medvetet med barnens matematikintresse. 

Lärarna använder sig bland annat av samlingar för att synliggöra olika matematiska begrepp, 

de övar räkneramsan genom att räkna varandra och sjunga sånger. Leken skapar många 

tillfällen och möjligheter till matematiska situationer, vilket även dukning och bakning gör. 

Vägarna till matematiktillfällen är inom förskolan många men matematik är något som 

skrämmer många lärare eftersom det förknippas med regler, prestige och att det är svårt. En 

del vägar kan därför kännas svårforcerade eftersom både matematik och skolan styrs av starka 

traditioner. Detta kan göra att det blir svårt för läraren att känna att det är tillåtet att hitta egna 

vägar till matematikinlärning (Furness, 1998). 

     

Doverborg (Nämnaren Tema 7, 2006) menar att lärande bör utgå ifrån den lärandes 

perspektiv, det vill säga barnen, och deras sätt att uppfatta och förstå det som ska läras. Därför 

bör lärarledda aktiviteter inte vara utgångspunkten för matematik i förskolan utan istället utgå 

ifrån förskolans tradition som är lek, vardagliga rutiner och temaarbete. Som medveten lärare 

gäller det att under hela dagen synliggöra för barnen den matematik som finns i vardagen och 

låta dem få möjligheter att använda matematik i sammanhang som känns naturliga, intressanta 

och meningsfulla för dem (Nämnaren Tema 7, 2006). 
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2.7.2 Att arbeta med matematik ute 
Hedberg (Lundegård m.fl.,2004) poängterar att arbetet med matematik ute innebär mycket 

mer än att bara flytta ut verksamheten i naturen. Förutsättningen är att det som görs ute har ett 

syfte och att naturen och utemiljön används och ses som en viktig del i arbetet.  I Sverige 

finns det naturskolor som arbetar utifrån utomhusdidaktikens idé om ”att lära in ute” 

(Lundegård m.fl., 2004,  s. 67) vilket kan ses som en motsats till det klassiska lärandet att lära 

ut inne. (Lundegård m.fl.,(2004) 

     

I arbetet med matematik i förskolan anser Johansson (Rundgren, 2008) att utemiljön ger 

barnen möjligheter att utforska och upptäcka. Utemiljön är lättillgänglig och billig och kan 

användas och ses som en stimulerande och lekfull plats för möjligheter till konkreta och 

varierande matematiktillfällen. När läraren använder sig av lekfulla matematikövningar ute 

skapas tillfällen för barnen att samtala, samarbeta och argumentera vilket också leder till ökad 

språkutveckling. Aktiviteterna som barnen använt och gjort ute kan sedan flyttas med in och 

fortsätta att vidareutvecklas där (Rundgren, 2008). 

 

Att arbeta med matematik ute är speciellt eftersom uterummet, det vill säga miljön, ständigt 

förändras efter årstiderna. Uterummet styrs inte heller av gamla traditioner vilket Ämting 

(Emanuelsson & Doverborg, 2006) menar att miljön inne kan göra. I uterummet finns många 

förutsättningar till lärande och naturen erbjuder många olika material och 

matematiksituationer. Men för att upptäcka naturens mångfald måste läraren och barnen enligt 

Ämting, regelbundet vistas i miljön ute.  

 

I naturen kan barnen få möjligheter till att träna och använda sig av olika matematiska 

begrepp, som lärare gäller det att ta tillvara på de situationer som uppstår vid utevistelse.      

Matematik är så mycket mer än bara siffror eller tal på ett papper eftersom det finns runt 

omkring oss som en naturlig del i vår vardag. Som lärare gäller det att vara en medupptäckare 

tillsammans med barnen och visa att vi är intresserade av deras frågor, funderingar och det de 

hittar ute i naturen (Molander m.fl., 2008). Även Ericsson (Lundegård m.fl., 2004) menar att 

läraren bör vara medupptäckare tillsammans med barnen och stimulera deras nyfikenhet och 

utmana barnen genom frågor.   
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2.8 Problemformulering 
Utifrån vårt syfte och den litteratur vi läst vill vi undersöka: 

• lärares syn på hur de tar tillvara på och synliggör matematiktillfällena som ges ute 
• hur lärare säger sig använda naturen och de material som finns för att skapa 

matematiktillfällen 
• hur barnen uppfattar den matematiken som läraren vill synliggöra 

 
3. METOD 
I följande kapitel beskrivs varför intervju har valts som metod och vilka eventuella fördelar 

respektive nackdelar som kan finnas med metoden. Under stycket att intervjua barn tar vi upp 

vad man bör tänka på inför barnintervjuer. Därefter kommer en beskrivning av 

intervjupersoner och vilket urval som gjorts. Vidare beskrivs vårt genomförande och hur 

materialet bearbetats och analyserats samt en kort beskrivning om etiska övervägande. Sist i 

kapitlet kommer en kort redovisning av arbetets validitet, generalisering och reliabilitet. 

 

3.1 Val av metod  
Kvalitativ intervju som metod har valts för att få en djupare inblick i hur läraren tänker och 

arbetar när det gäller utematematik. Genom att intervjua med färdiga frågor kunde vi få svar 

på och se vilken uppfattning läraren hade kring det som berörde vår studie. Samtidigt var det 

den intervjuade som till viss del styrde hur samtalet utvecklades och i vilken ordning frågorna 

ställdes eftersom de ibland redan hade svara på den kommande frågan. Barnintervjuerna 

gjorde vi eftersom vi ville undersöka om lärarnas arbets- och tankesätt synliggjordes på ett 

sådant sätt så att det uppfattades av barnen.  

 
Den metod som har använts i studien är kvalitativa intervjuer med lärare och barn på olika 

förskolor. Enligt Patel och Davidson (2003) kan man med kvalitativa intervjuer upptäcka och 

undersöka vilken uppfattning de personer som intervjuas har utifrån en problemprecisering. 

Denscombe (2000) menar att trots att det är ett mindre antal personer som deltar i en 

intervjuundersökning ger denna metod en djupare och mer detaljerad inblick inom 

forskningsområdet än vad andra metoder gör exempelvis enkätsvar.      

     

Intervjuerna har varit personliga semistrukturerade intervjuer, det menas enligt Denscombe 

(2000) att den som intervjuar har färdigskrivna frågor som man vill ha svar på men under 
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flexibla former när det gäller i vilken ordning frågorna skall behandlas. Den som blir 

intervjuad får svara öppet på frågorna, utveckla sina idéer och tankar och tala mer ingående 

om vissa ämnen utifrån sitt sätt att se på det som forskaren vill undersöka (Denscombe, 2000). 

     

3.2 Fördelar och nackdelar med intervju som metod  
Personliga semistrukturerade intervjuer är lätta att arrangera och kontrollera enligt 

Denscombe (2000). Vid personliga intervjuer behöver forskaren bara lotsa en person genom 

intervjun och sätta sig in i den personens sätt att tänka. En annan fördel är att alla synpunkter 

och uppfattningar kommer från en källa, det vill säga från den som blir intervjuad, vilket gör 

att forskaren lätt kan lokalisera och tolka svaren utifrån de personerna som intervjuats. Andra 

fördelar med intervju som metod är exempelvis att det inte krävs speciellt mycket utrustning 

endast en bandspelare och eventuellt ett anteckningsblock.  

     

Kvale (1997) menar att i en kvalitativ intervju kan erfarenheter fångas och den som blir 

intervjuad får möjlighet att dela med sig utifrån sina egna ord, perspektiv och förmedla tankar 

ur sin vardagssituation. Intervjuerna bygger upp kunskap och genom samspelet mellan den 

som intervjuar och den som blir intervjuad utbyts erfarenheter och kunnande om ett ämne som 

oftast är intressant för bägge parter.  

 

Nackdelar med intervju som metod kan vara, enligt Denscombe (2000), att forskarens 

personliga identitet så som ålder, kön och etniskt ursprung kan påverka hur den som blir 

intervjuad svarar. Vid en intervju finns även risken att den som svarar på frågorna svarar 

utifrån det de tror att forskaren tycker och vill ha som svar. Detta gör att svaren inte håller 

någon bra kvalité eller ärlighet och därför är det viktigt att forskaren håller sig passiv och 

neutral till det som sägs under intervjun.  

     

En annan nackdel vid intervju som metod kan vara enligt Denscombe (2000) att mycket av 

det som inte sägs verbalt så som kroppsspråk, miner och gester missas eftersom det är sådant 

som inte hörs på ljudupptagningar. Även den kontext och andra faktorer runt omkring där 

intervjun genomförs missas vid endast ljudupptagning. För att få med mer och skapa en större 

helhet av intervjun kan det vara bra att även göra anteckningar för att fylla i det som annars 

kan missas. 
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3.2.1 Intervju med barn 
För ökad möjlighet till en bra barnintervju menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

att det kan vara en fördel att sedan tidigare ha en god kontakt och en viss relation till barnet 

som bygger på förtroende. Om det sedan tidigare finns en relation mellan barnet och den som 

intervjuar är förutsättningarna större för att barnet skall dela med sig av sina tankar. Om det 

däremot inte finns något förtroende mellan barnet och intervjuaren är möjligheten större att 

barnet inte berättar lika öppet om sina tankar enligt Doverborg och Pramling Samuelsson. De 

barn som intervjuades kände vi sedan tidigare då vi träffat dem under våra VFU-tillfällen 

(verksamhetsförlagd utbildning). Utifrån Doverborg och Pramling Samuelssons synsätt är vår 

uppfattning att detta påverkade intervjusvaren på ett positivt sätt. Barnen hade en tidigare 

relation till oss vilken vi menar skapade en mer förtrolig och öppen dialog som gjorde att de 

exempelvis vågade prata med oss och fråga när de inte förstod vad vi frågade efter. Om vi valt 

barn som vi inte sedan tidigare hade en relation till är vår uppfattning att de inte hade vågat 

svara på ett så öppet och naturligt sätt som de barn som deltog i våra intervjuer gjorde.  

     

Ett barn kan känna sig obekväm i situationen att bli intervjuad. Därför kan det enligt Wehner-

Godée (2003) vara lättare att intervjua två eller fler barn på samma gång eftersom de då kan ta 

hjälp av varandra i samtalet. Utifrån detta perspektiv valde vi att intervjua barnen två och två 

men ett av barnen ville inte ha någon kompis med sig under intervjun vilket innebar att det 

barnet intervjuades ensamt.  

         
När vi intervjuade barnen valde vi att sitta i ett litet grupprum som låg lugnt och lite avskilt 

från barnens avdelning. Vid intervjuer med barn är det enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) viktigt att välja en lugn plats så att barnet kan intressera och koncentrera 

sig på de frågor som ställs.  

     

Eftersom barn ibland talar väldigt tyst och plötsligt kan vända sig bort från bandspelaren, 

samtidigt som de svarar på en fråga, kan göra att det blir svårt och tidskrävande att tyda och 

tolka ljudupptagningen av det som barnen har sagt under en intervju menar Wehner-Godée 

(2003). 
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3.3 Urval och beskrivning av intervjupersoner 
Det är fem lärare som deltagit i studien och de är från två olika förskolor. Tre av lärarna 

arbetar på samma förskola men på två olika avdelningar, två arbetar i en syskongrupp med 

barn i ålder 3-5 år och en lärare arbetar på en avdelning för barn i ålder 1-3 år. De andra två 

lärarna arbetar också på samma förskola, på annan ort, men på skilda avdelningar, en är på en 

1-3 års avdelning och en är där barnen är 3-5 år.  Båda förskolorna ligger i samma kommun i 

södra Sverige och vi har sedan tidigare kännedom om båda förskolorna och de lärare som vi 

intervjuat.  

 

Barnen som deltagit i studien var fem stycken, två flickor och tre pojkar, alla i åldern 3-5 år 

och benämns med fingerade namn. Första barnintervjun genomfördes på en av förskolorna där 

vi även intervjuade lärare. Det var en flicka som är tre och ett halvt år som vi här i studien har 

valt att kalla Evelina och en pojke som är fyra år och som vi kallar Per. De barn som vi 

därefter intervjuade var två pojkar som är fyra respektive fem år och som vi här kallar Kalle 

och Elias. De är från en förskola där vi inte kommer att intervjua lärare. Dessa barn valde vi 

eftersom vi sedan tidigare känner dem vilket kan innebära enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) en ökad chans till en bra intervju där barnen delar med sig av sina tankar. 

Sista intervjun genomfördes på den andra förskolan där vi intervjuade lärare. Det var med en 

flicka som är fem år och som vi kallar Sofia. Utifrån hennes önskemål intervjuades hon 

ensam.  

      

3.4 Genomförande 
Innan intervjutillfället hade vi kontaktat lärarna och frågat om de ville delta i en studie, 

förklarat syftet till intervjun samt vad studien skulle handla om. Vi berättade även att 

intervjun skulle bandas vilket alla lärarna godkände. Under intervjuerna har en av oss haft 

ansvaret för att ställa de olika frågorna (se bilaga 1 och 2) och den andra har antecknat, 

lyssnat och eventuellt ställt följdfrågor eller tydliggjort det som sagts. Längden på 

intervjuerna varade mellan 6-15 minuter, vilket gäller både lärarnas och barnens intervjuer.  

 

När vi skulle intervjua barnen förklarade vi för dem att vi arbetade i vår skola med att 

intervjua barn och så frågade vi om de ville hjälpa oss att svara på några frågor. Alla föräldrar 

har sedan tidigare skrivit på ett godkännande att barnen får intervjuas av lärarstudenter. Vi 

hade färdiga frågor inför intervjuerna men under barnintervjuerna följde vi inte dessa lika 
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strikt som vid vuxenintervjuerna eftersom barnen ibland inte uppfattade frågorna eller kom 

med helt andra tankar och idéer än vad syftet med intervjun var. 

     

3.5 Bearbetning av intervjuerna 
För att kunna genomföra en analys av intervjuerna har vi bearbetat inspelningarna genom att 

ett antal gånger lyssna på det inspelade materialet och skriva ner allt som sades under 

intervjuerna. Detta material sammanställdes sedan skriftligt och utifrån denna 

sammanställning gjordes sedan en analys. Att skriva ner intervjuerna och att sammanställa 

dem var ett omfattande och tidskrävande arbete. Då barnen ett flertal gånger kom in på helt 

andra ämnen än det som intervjun handlade om gjordes i sammanställningen av 

barnintervjuerna ett urval och de svar som inte kändes relevanta utifrån studiens syfte valdes 

bort. Därefter gjordes en sammanställning och analys av intervjusvaren som sedan i 

diskussionsdelen kopplas till tidigare forskning och litteratur som tagits upp i vår 

litteraturgenomgång. 

     

3.6 Etiska övervägande 
Det finns fyra huvudkrav vid forskningsstudier som utformats av vetenskapsrådet och som 

gällt sedan 1990. Nedan förklaras kortfattat vad dessa innebär.  

• Informationskravet innebär att forskaren ger information till den medverkande om 

syftet med studien. 

• Samtyckeskravet innebär att den/de som medverkar i studien själva har rätt att välja 

om de vill delta eller inte. Vid vissa fall kan det behövas ett godkännande av förälder 

eller vårdnadshavare exempelvis om studien är av etisk känslig karaktär. 

• Konfidentialitetskravet innebär att de som deltagit i studien inte ska kunna identifieras. 

Information om de som deltagit skall förvaras så att inga obehöriga kan få kännedom 

om dem. 

• Nyttjandekravet innebär att den information som framkommit om de som deltagit 

enbart får användas i syfte för forskning (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

På följande sätt har hänsyn tagits utifrån vetenskapsrådets följande etiska huvudkrav. Innan 

intervjuerna genomfördes fick de som var tänkta att delta i studien en förfrågan om de ville 

vara med i en forskningsstudie samt information om studiens syfte. Därefter fick de avgöra 

om de ville delta i studien, vilket var frivilligt för dem. I det redovisade skriftliga materialet 
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går det inte att identifiera vilka det är som deltagit i studien eftersom alla namn har ändrats. 

Intervjusvaren som framkommer kommer enbart användas för att kunna bearbetas, analyseras 

och utifrån detta redovisa ett resultat.  

 

3.6.1 Validitet och generalisering 
Enligt vår uppfattning har intervjufrågorna till lärarna en hög validitet eftersom frågorna är 

relevanta och utgår ifrån det som studien avser att undersöka. För att stärka validiteten och för 

att generaliseringen av studien inte ska bli missvisande kunde vi eventuellt ha genomfört fler 

intervjuer för att på så sätt stärka vår tolkning och slutsats av studien. För att ytterligare stärka 

studiens resultat skulle den kunna kompletteras med videoobservationer över hur läraren 

arbetar ute i verksamheten. Detta skulle i så fall kunna jämföras med vad lärarna har svarat 

under intervjuerna och på så sätt se om deras svar överensstämmer med hur de arbetar, 

bemöter barnen och hur de tar tillvara på matematiktillfällena som uppkommer under dagen.  

 

3.6.2 Reliabilitet 
Intervjuerna genomfördes av oss personligen vilket stärker undersökningens tillförlitlighet. 

Intervjuerna bandades och bearbetades av oss då vi lyssnade och skrev ner det som sades 

under intervjun. Vid upprepade intervjutillfällen med de frågor som ställs under intervjuerna, 

anser vi att liknande svar och resonemang, av dem som medverkar i studien, skulle 

framkomma utifrån den intervjuades personliga åsikter, vilket gör att tillförlitligheten av 

studien kan anses som hög. Trots detta kan tillförlitligheten ifrågasättas då vi aldrig kan veta 

helt säkert om den intervjuade har svarat sanningsenligt eller om de har gett oss svar som de 

ansåg att vi ville ha och som avsåg studiens syfte.  

 

4. REDOVISNING AV RESULTAT 
Som utgångspunkt för den här studien har vi valt att undersöka hur lärarna arbetar för att ta 

tillvara på och synliggöra för barnen vad som är matematik. Vi har även valt att undersöka om 

barnen uppfattar när läraren försöker synliggöra matematiken i barnens vardag och arbetar 

med matematik. Först i kapitlet kommer en sammanställning av lärarnas intervjusvar, och 

sedan följer en analys och reflektion av intervjusvaren. Därefter kommer sammanställningen 

av barnens intervjusvar och en analys och reflektion utifrån dessa.  
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4.1 Sammanställning av lärarnas intervjusvar 
Inför intervjuerna med lärarna gjorde vi frågor (se bilaga 1). Under intervjuerna försökte vi 

följa dessa frågor men ibland hade lärarna redan svarat på den kommande frågan vilket gjorde 

att vi då tog nästa fråga istället. Eftersom vi spelade in intervjuerna och därefter skrev ut varje 

intervju blev det ett omfattande material. Utifrån detta, samt att lärarna svarade på liknande 

sätt på frågorna, har vi valt att inte redovisa i detalj vad varje lärare har svarat utan istället har 

en sammanställning gjorts av intervjusvaren.  

 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

De lärare som deltog i intervjuerna har arbetat mellan 15-30 år inom förskoleverksamheten. 

 

2. Vad har du för utbildning? 

 Fyra av dem är förskollärare och en är barnskötare.  

 

3. Vad innebär matematik för dig? 

Matematik är det som finns runt omkring barnen och som de möter i sin vardag enligt lärarna. 

De menar att matematik är mer än att bara räkna, det är så mycket annat också som till 

exempel att se former, mönster och att konstruera. Två av de intervjuade menar också att 

leken är viktig, i leken kommer mycket matematik in som en naturlig del. En av lärarna menar 

att ”Hela vardagen är full av matematik utan att man tänker på att det är matematik”.  

 

4. Hur gör du för att ta tillvara på matematiktillfällen i ditt vardagliga arbete ute? 

Enligt de intervjuade lärarna gäller det att fånga de spontana tillfällen som ges och att sätta 

ord på det som barnen håller på med. Ett exempel är i sandlådan där man kan prata med 

barnen om vikt, volym, färg och form.  I naturen och i skogen skapas många möjligheter och 

tillfällen till matematik då man kan lyfta fram och jobba med exempelvis former, att samla 

saker som har rund form, sortera, jämföra och bygga olika saker och former med hjälp av 

stenar, pinnar och dylikt. Lärarna anser att det är viktigt att lyfta fram begreppet matematik 

och att göra barnen medvetna om att det är matematik de håller på med.  
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5. Vad anser du om utematematik? 

Lärarna ansåg att utematematik var jättebra för både stora och små barn och att det ger 

mycket till fantasin när man är ute. Ute får barnen, bland annat genom leken, uppleva och 

göra matematik på riktigt med naturmaterial vilket gör att det blir konkret för barnen.  

 

6. Anser du att det är lättare respektive svårare att fånga matematiktillfällen ute? Förklara 

varför.  

Alla svarar att det är lättare och att det finns större möjligheter ute. Ute sker det i en naturlig 

miljö och man möter matematik där och då. Lättare att fånga barnens nyfikenhet och att få 

dem intresserade ute. En av lärarna menar att det kan vara lättare ute när man exempelvis går 

till skogen eftersom man då kan gå i mindre grupper och att det inte är så många som går förbi 

ute i skogen och som då stör barnens koncentration.  

 

7. Hur kan man göra/arbeta för att använda naturen i barns matematikutveckling? 

Lärarna svarade att man kan gå till skogen regelbundet men också ha fasta stationer på 

förskolans utegård som är matematikinspirerade. Att leka lekar som har matematiktänk i sig 

kan göra att det blir lättare att fånga barnens intresse. Att med olika naturmaterial så som 

pinnar och stenar visa barnen olika begrepp exempelvis lång/kort, tung/lätt, att räkna samt 

visa olika former och färger. Man kan även arbeta med olika teman samt se leken som en stor 

och viktig del, genom leken kan man få in matematik på ett för barnen lekfullt sätt. En av 

lärarna poängterade att det var viktigt att lägga aktiviteten på rätt nivå utifrån den barngrupp 

som man arbetar med.  

 

8. Vilka möjligheter och hinder ser du i att arbeta med utematematik? 

Alla lärarna såg obegränsade möjligheter. Som lärare gäller det att fånga barnens nyfikenhet 

och intressen och att fånga de tillfällena som innehåller matematik. Det gäller att hitta och att 

sätta ord på det som barnen håller på med. De hinder som de eventuellt kan se är att man 

själv, som lärare, kan vara ett hinder om man inte tar tillvara på tillfällena som inbjuder till 

matematik. Ett hinder kan också vara hur utemiljön ser ut i närmiljön runt förskolan. Även 

många barn och få lärare anses vara ett hinder.  
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9. Hur anser du att man ska arbeta för att väcka barns nyfikenhet och intresse för matematik 

och få dem att upptäcka matematiken i sin vardag? 

Lärarens uppgift är enligt de intervjuade att väcka barnens intressen och att göra matematiken 

intressant och spännande i den dagliga verksamheten. Viktigt att vara tillsammans med barnen 

och att fånga alla tillfällena som erbjuder och bjuder in till matematik. Det gäller att hitta 

roliga miljöer och att se att matematik finns överallt.  

 
4.1.1Analys och reflektion  
Lärarna anser att matematik är det som barnen möter i sin vardag och att matematik är mer än 

att bara räkna, det kan vara exempelvis former och mönster. De menar att det gäller att fånga 

de spontana tillfällena som ges och där igenom lyfta fram begreppet matematik. Lärarna anser 

att utematematik är mycket bra, utemiljön gör att barnen får uppleva matematik på ett konkret 

och naturligt sätt och det är lättare att fånga barnens nyfikenhet och att det finns större 

möjligheter ute. Lärarna menar att olika naturmaterial kan utveckla barns matematiktänk och 

de ser många möjligheter med utematematik. Enligt de intervjuade lärarna är det lärarens 

uppgift att väcka barnens intresse för den matematik som de möter i sin vardag.  

Utifrån lärarnas svar är det deras uppgift att synliggöra matematiken och att göra den 

intressant och spännande för barnen. De menar att utemiljön och naturen med allt sitt material 

är en bra lärandemiljö där mycket kommer in på ett naturligt, spontant och konkret sätt. De 

ser stora möjligheter med utematematik och menar att det är viktigt att lyfta fram och 

benämna för barnen vad som är matematik. Med utgångspunkt ifrån lärarnas svar och den 

litteratur som vi läst och har med under litteraturgenomgången i denna studie, tolkar vi det 

som att lärarnas är mycket medvetna om hur barn på bästa sätt kan utveckla sitt 

matematiktänk och hur de bör arbeta för att fånga barnens intresse och nyfikenhet. Enligt vår 

uppfattning vet lärarna hur de bör ta tillvara på de tillfällen som ges ute och hur de ska 

synliggöra matematiken. De talar också om vilka möjligheter naturen och utemiljön ger för att 

skapa goda förutsättningar för barnens matematikutveckling.   

 
4.2 Sammanställning av barnens intervjusvar 
Inför barnintervjuerna hade vi gjort nio frågor (Se bilaga 2) men några av frågorna ställde vi 

inte till alla barnen. Detta berodde på att barnen ibland inte svarade eller att de inte ville bli 

intervjuade mer. Varje intervju spelades in och barnen pratade om väldigt mycket annat än om 
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det vi frågade efter. Därför har vi i sammanställningen av barnintervjuerna endast tagit med 

ett visst urval av det som barnen svarade.  

 
1. Hur gammal är du? 

Evelina 3½ år, Per 4 år, Elias 4 år, Kalle 5 år och Sofia 5 år.  

 

2. Vad tänker du att man kan lära sig när man leker? 

Per svarar att han inte tror att man lär sig något. Kalle och Elias säger att man lär sig att man 

inte ska slåss utan vara en bra kompis och Sofia säger att man kanske lär sig något. På frågan 

vad i så fall svarar hon att springa. 

 
3. Vad tänker du att man lär på förskolan? 

Enligt Sofia lär man i förskolan att klättra och hoppa medan Per menar att man lär sig att alla 

är kompisar och Evelina lär sig att leka i sandlådan. Kalle och Elias svarar att de visst lär sig 

men att de inte vill berätta vad det är för oss. 

4. Vad tänker du på när du hör ordet matematik/matte? 

Kalle – Det är läxa. 

Intervjuaren - Vad är det för läxa? 

Kalle – Att man ska lära sig att räkna 

Intervjuaren – Kan man inte göra matematik om man inte har läxa? 

Kalle –Jo 

Elias – Tänk om man inte har någon mattebok.  

Intervjuaren – Kan man inte räkna matte utan bok? 

Kalle – Japp 

Intervjuaren – Kan man hitta matte någon annanstans? 

Elias – Jo, om man köper en till bok.  

 

Ingen av de vi intervjuade visste vad ordet matematik betydde. Vi försökte förklara att det 

kunde vara att exempelvis räkna, lång/kort, olika former och att sortera och frågade om de 

brukade göra något av detta på förskolan. Vi kopplar även till barnens syskon och frågar om 

de inte har hört att de har matematik i skolan. Evelina svarar då att matematik är en skolbok. 

Sofia berättar att hennes bror brukar räkna fem plus fem och säger att det är enkelt för det blir 

tio.  Kalle säger att de inte gör något sådant på förskolan.  
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5. Hur tänker du att man lär matematik? 

Sofia svara att man lär sig genom att öva, för det gjorde hon. Evelina säger att hennes 

storasyster har lärt henne och Per svarar att han har lärt sig själv. Övriga svarar att de inte vet 

hur man lär sig matematik. 

 

6. När tänker du att du använder dig av matematik? Vi förklarar att matematik exempelvis 

kan vara att sortera, färger, former, stor/liten och att räkna och så vidare.  

Sofia säger att hon använder former när hon bakar pepparkakor. Övriga svarar att de inte 

använder sig av detta. 

Intervjuaren frågar om de räknar någon gång när de leker?  

Evelina – Mmmmmm 

Kalle – Nej. 

Elias – När vi leker kurragömma.  

7. Brukar du använda matematik när du leker ute? 

Sofia – När jag leker kurragömma ute.  

Kalle – Det är svårt för jag kan inte matte.  

Intervjuaren – Men du har ju sagt massor av mattegrejer till mig nu, du kunde ju till exempel 

visa mig olika former. 

Kalle – Är det matte? 

Intervjuaren – Ja 

Kalle – Är det? (Låter mycket förvånad) 

Intervjuaren - Ja lång/kort, klockan 

Kalle – Är det matte? 

Intervjuaren – Ja, vad trodde du att matte var? 

Kalle – Att man skulle lära sig en massa saker. 

Intervjuaren  – När använder du dig av att räkna? 

Per – Jag räknar vad som helst 

Intervjuaren – Räknar du ute? 

Per – Nej. 

Intervjuaren – Räknar du inne? 

Per – Ja 

 

8. Vad tycker du är lätt med matematik ute?(Denna fråga ställdes endast till Sofia). 

Sofia – Det är lätt att räkna ute. 
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9. Vad tycker du är svårt med matematik ute? (Denna fråga ställdes inte till Evelina och Per)  

Sofia - Det är inte svårt att räkna när man är ute.  

Elias tyckte att det var svårt ute medan Kalle svarade att han hade en mattebok hemma.  

 

Intervjuaren - Räknar dina lärare någon gång när de är ute? 

Sofia - Nej. Jo, när de ska räkna barnen. Då räknar de.  

Intervjuaren - Får ni vara med och räkna då? 

Sofia – Nej.  

 

Elias och Kalle – Nej 

Elias – Kanske hemma. 

Intervjuaren – Men räknar de aldrig på förskolan? 

Kalle – Jo någon gång.  

Elias – Kanske när vi inte är där. Vi kan ju inte veta när vi inte är där.  

Intervjuaren - Men har aldrig lärarna räknat med er? 

Elias och Kalle – Nej. 

Intervjuaren – Vad lär lärarna er? 

Kalle – Att man inte ska slåss 

Intervjuaren – Är det det som de lär er? 

Kalle - Ja, bara det. 

Intervjuaren – Så hela dagarna försöker de lära er att man inte ska slåss? 

Kalle – Nej inte hela dagarna. Bara när de slåss. 

Intervjuaren – Men vad gör ni mer då. Vad gör lärarna på er avdelning då? 

Kalle – Inte så mycket. De plockar fram och diskar och så.  

 
4.2.1 Analys och reflektion 
Barnen hade svårt att se och förstå sitt eget lärande och det de lär i förskolan. Några av dem 

svarade att de lär sig att man ska vara en bra kompis. Barnen visste inte vad ordet matematik 

betydde. Vi försökte förklara och ge olika exempel på vad matematik kan vara så som 

lång/kort, klockan och så vidare och kopplade även till äldre syskon som har matematik i 

skolan. Detta ledde till att några av dem associerade till sina syskons matematikböcker från 

skolan.  De lärde sig matematik på olika sätt bland annat genom att öva själv eller med hjälp 

av sitt syskon. Sofia svarade att hon använder sig av matematik när hon leker kurragömma ute 

och av former när hon bakar pepparkakor, Elias svarade också att han räknade när de lekte 
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kurragömma på förskolan medan Per svarade att han räknar inne men inte ute. Enligt barnen 

räknar lärarna bara när de ska se hur många barn det är och de räknar aldrig tillsammans med 

barnen.  

 

4.3 Slutsatser 
Vår slutsats utifrån resultatet är att lärarna är medvetna om hur de kan arbeta för att på bästa 

sätt främja barnens matematikutveckling. De talar om hur viktigt det är att synliggöra 

matematiska begrepp för barnen och att de berättar att det är matematik de håller på med. De 

poängterar också att det gäller att ta tillvara på de spontana tillfällena som sker i förskolans 

vardag. I naturen använder de sig av pinnar, stenar och diverse andra naturföremål för att på 

så sätt arbeta med exempelvis olika begrepp. Enligt barnen använder lärarna sig av matematik 

ute när de räknar barnen men inte annars. Begreppet matematik är något som de inte vet vad 

det betyder eller känner till.  

 

Utifrån resultatet av lärarnas intervjusvar säger de att det är viktigt att synliggöra matematiken 

för barnen men detta är, utifrån barnintervjuerna, något som barnen inte uppfattar, ser eller 

förstår. Vårt resultat av undersökningen är att det som lärarna säger att de synliggör aldrig når 

fram till barnen. Barnen uppfattar eller ser inte heller de vardagliga tillfällena då de använder 

sig av matematik exempelvis i leken eller ute i naturen.  

 

5. RESULTATDISKUSSION 
Med vår undersökning, litteratur och resultat vill vi väcka pedagogernas nyfikenhet och 

intresse att arbeta med matematik som en naturlig del i förskolan. Vi vill också inspirera och 

ge en ökad förståelse till att använda naturen som en resurs i arbetet med barns matematik. 

Utifrån det resultat som vi kommit fram till hoppas vi också att lärarna ska få en ökad inblick 

i hur barnen uppfattar det arbetet som görs ute på förskolorna.  

 

Under resultatdiskussionen kommer vi att diskutera lärandeteorier, Lpfö98, 

Matematikdelegationen, barnens matematikinlärning och lärarrollen som även tidigare tagits 

upp under litteraturgenomgången samt ge vår tolkning av litteraturen och koppla detta till det 

resultat som framkommit utifrån våra intervjuer. Avslutningsvis kommer en sammanfattning 

och därefter tar vi upp förslag på hur vi kunde ha gjort för att stärka vår undersökning. Även 
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ett förslag tas upp över hur lärare, med hjälp av barnintervjuer, kan öka sin förståelse för hur 

barn tänker och ser på det som sker i förskolan.  

 
5.1 Lärandeteorier och Lpfö98 
Utifrån vårt sätt att se menar vi att det gäller att plocka ut de tankar, perspektiv och synsätt 

ifrån varje teori och på så sätt skapa möjligheter till lärande och förståelse för barnet. Enligt 

vår uppfattning och tolkning utgår inte lärarna enbart ifrån en specifik lärandeteori utan spår 

från både Piaget, Vygotsky och variationsteorin finns med som grundtankar i lärarnas arbete 

och tankesätt.  

 

Piaget menade bland annat enligt Säljö (2000) att barnen konstruerade sin egen kunskap och 

förståelse genom att vara aktiv och undersöka. Detta kan kopplas till när lärarna svarade att 

barnen får uppleva matematik konkret och naturligt ute. I läroplanen, Lpfö98 står det till 

exempel att arbetslaget skall ”ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka 

barns tillit till den egna förmågan(Skolverket, 2006, s. 10). Som vi ser det ger utemiljön stora 

möjligheter för dem att vara aktiva och undersöka sin omgivning. Vi menar att barnen inte 

enbart konstruerar sin kunskap själva utan det gäller för läraren att vara med och möta barnen 

och vägleda dem i deras lärande genom att exempelvis synliggöra den matematik som finns 

runt dem.  

 

Vygotskys grundtanke var däremot enligt Säljö (2000) att det är genom språket och 

kommunikationen som barnen lär och kunskap skapas. Enligt lärarna är det deras uppgift att 

väcka nyfikenhet, intresse och ta tillvara på de spontana tillfällena då barnen möter matematik 

i sin vardag. I läroplanen, Lpfö98 står det att ”flödet av barnens tankar och idéer skall tas till 

vara för att skapa mångfald i lärandet ”(Skolverket, 2006, s. 9). Vi menar att det i de spontana 

tillfällena skapas goda förutsättningar för en bra kommunikation mellan barn och lärare men 

också mellan barnen. Genom att kommunicera lär sig barnen olika språkliga begrepp och på 

så sätt skapas förståelse och lärande.  

 

Att skapa variation i undervisningen, ge barnen möjligheter att skifta perspektiv samt urskilja 

kritiska aspekter är några av utgångspunkterna i det variationsteoretiska perspektivet 

(Holmqvist, 2006). De intervjuade menar att matematik är mer än att bara räkna och i 

utemiljön skapas fler möjligheter då barnen får tillfälle att möta matematik på olika sätt. 
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Enligt vår uppfattning gäller det att skapa variation i lärandet och visa barnet att det finns 

många olika sätt att tänka och se på exempelvis olika begrepp, det finns inte bara rätt och fel. 

Genom att skapa variation kan alla barnen bli delaktiga i lärandet eftersom man då kan utgå 

ifrån varje barn och på så sätt skapa förståelse utifrån deras livsvärld. I läroplanen, Lpfö98, 

står det bland annat att förskolan skall lägga grunden för barnens livslånga lärande, sträva 

efter att varje barn ”upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Skolverket, 2006 s. 9) samt att 

verksamheten ”skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” 

(Skolverket, 2006, s. 8-9)  

 

5.1.1 Matematikdelegationen 
Matematikdelegationens (SOU 2004:97) uppgift var bland annat att ta fram en handlingsplan 

med förslag över åtgärder som skulle bidra till att utveckla undervisningen, förändra attityder 

samt öka intresset för ämnet matematik. För att undervisningen skall nå upp till de krav som 

ställs i dagens samhälle krävs det, enligt delegationen, lärare som är intresserade, engagerade 

och har kunskap för att kunna skapa meningsfullt innehåll i undervisningen. De konstaterar 

även att föreställningar och studieframgångar längre fram i livet avgörs utifrån hur barnet 

möter ämnet matematik tidigt i livet och att en satsning i förskolan och skolan påverkar hela 

barnets fortsatta utbildning på ett positivt sätt. Utifrån det som diskuteras mycket i media, att 

många går ut grundskolan utan behörighet i grundämnet matematik, är vår uppfattning att 

matematikdelegationens uppgift är mycket viktig för att kunna förändra detta negativa 

mönster. Vi menar att genom att satsa tidigt på barnens positiva upplevelser av matematik ger 

man dem en god grund för deras livslånga och lustfyllda lärande.  

 
5.2 Barnens matematikinlärning 
Eftersom matematik är något som finns runt omkring oss hela tiden och som är viktigt att lära 

sig och få en positiv inställning till är det enligt vårt sätt att se på saken viktigt att lärare tar 

tillvara på barnens förmåga, nyfikenhet och naturliga intresse för att lära sig. Som lärare gäller 

det att skapa goda förutsättningar för lärande. Utifrån den litteratur som vi tagit upp i vår 

studie samt resultatet från vår undersökning är en möjlig tolkning att utemiljön skall ses som 

en stor och viktig del i detta arbete. Bland annat Molander m.fl.,(2008) menar att grunden för 

utomhuspedagogik är att barnen lär sig med hjälp av alla sina sinnen och med hela kroppen.  
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Enligt vår uppfattning lär barn på olika sätt vilket gör att vi som lärare måste skapa tillfällen 

samt ta tillvara på alla de spontana tillfällena som vardagen erbjuder. Det gäller att som lärare 

se, utnyttja och synliggöra de tillfällena som erbjuds och att fånga barnet där och då. För att 

utveckla och öka barnets förståelse för olika matematiska begrepp menar Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1999) att barnet bör möta variation och att de på så sätt lär sig att 

urskilja och se olika perspektiv.  

 
Enlig Säljö (2000) poängterar Vygotsky språkets betydelse för barnets lärande. Utifrån 

intervjusvaren är vår tolkning att de lärare som vi intervjuat också ser språket som en stor och 

viktig del i arbetet med att synliggöra matematiken för barnet. Även Berggren och Lindroth 

(2004) och Olsson och Forsbäck (2008) poängterar språkets roll och menar att barn måste få 

öva, skapa förståelse, uppmärksammas och lära sig att använda det matematiska språket, så att 

de inte får en felaktig förståelse över hur det matematiska språket är uppbyggt.  

 

Barn möter tidigt i sin omgivning olika matematiska begrepp genom exempelvis språket, 

leken och samspelet med sin omgivning. Redan när de kommer till förskolan som ettåringar 

har de mött vissa av dessa begrepp. Eftersom många barn tillbringar mycket av sin tid i 

förskolan menar vi att det är viktigt att vi fortsätter att utveckla dessa begrepp och deras 

förmåga att se och upptäcka den matematik som de dagligen möter i sin vardag. Både Ahlberg 

(1995) och Furness (1998) poängterar hur viktigt det är att barnen tidigt och under lång tid får 

möta olika matematiska begrepp. Leken är en viktig del då mycket matematik kan komma in 

på ett spontant och naturligt sätt. Enligt Furness (1998) gäller det att få barnen att förstå det de 

gör och att ta tillvara på barnens nyfikenhet. Utifrån våra barnintervjuer är vår tolkning att 

barnen inte ser eller förstår sitt eget lärande. Ett exempel är när vi frågar när de använder sig 

av matematik. Sofia svarar att hon använder sig av former när hon bakar, hon säger även att 

hon räknar när hon leker kurragömma vilket också Elias svarar medan övriga barn säger att de 

inte använder sig av matematik. Utifrån vår tolkning kan detta bero på att de inte förstår 

frågan, att de inte vet vad matematik är, eller så kan det bero på att lärarna helt enkelt inte har 

synliggjort vad som är matematik på ett för barnen förståeligt sätt eller när man kan använda 

sig av det.  

 

Enligt de intervjuade lärarna är det deras uppgift att väcka barnets intresse för matematik och 

lyfta fram och synliggöra begreppet matematik. Olsson och Forsbäck (2008) menar att den 
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vuxne kan hjälpa barnet att sätta ord på det de gör och upptäcker och att det på så sätt skapas 

goda grundläggande kunskaper för ett fortsatt lärande i framtiden. Vidare poängterar de även 

att barnets fortsatta matematikutveckling styrs av hur de vuxna i barnets omgivning har 

synliggjort matematiken för barnet. Detta tankesätt anser vi är viktigt att ha med sig som 

lärare eftersom vi är en stor del av barnets vardag och på så sätt blir vi de som lägger grunden 

för barnets fortsatta lärande. Utifrån barnintervjuerna, exempelvis när Elias svarar att lärarna 

kanske räknar hemma, är vår tolkning att barnen inte ser de gånger som lärare använder sig av 

matematik. 

 

5.3 Lärarrollen 
Med utgångspunkt från våra intervjuer är vår tolkning att lärarna är medvetna om att de skall 

synliggöra matematiken och olika begrepp för barnen. Trots detta ser inte barnen det som 

lärarna gör, något barn svarade att lärarna endast räknade barnen och att de gjorde detta själva 

utan barnen. Ett barn svarade också att det lärarna gjorde på förskolan var att plocka undan 

och att diska. Däremot svarade tre av barnen, som inte gick på samma förskola, att det de lär 

sig på förskolan är att inte slåss utan att de ska vara bra kompisar. En möjlig tolkning av dessa 

svar kan vara att kompistema är något som lärarna arbetar aktivt med vilket har lett till att 

detta har blivit väl synligt för barnen. Som vi ser det kanske även matematiken kan 

synliggöras och arbetas med på ett liknande sätt vilket i sin tur skulle kunna leda till att 

barnen även blir medvetna om den matematik som finns och som de möter i sin vardag.  

 
För att kunna utveckla och väcka barnens intresse för matematik är det enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1999) viktigt att läraren börjar med att själv göra sig medveten om de 

tillfällena som erbjuder matematiken i förskolans vardag. Först när det blivit synligt för 

läraren kan arbetet med barnen fortsätta att utvecklas. Av de svar som framkom i intervjuerna 

med lärarna är en möjlig tolkning att de är väldigt medvetna om att vardagen i förskolan är 

full av möjligheter att upptäcka, använda och ta tillvara på. Men två av lärarna svarar att ett 

hinder kan vara att man som lärare, inte tar tillvara på tillfällena som inbjuder till matematik. 

Att läraren kan vara ett hinder för barnens matematikutveckling är något som vi anser är 

viktigt att tänka på och att kontinuerligt diskutera i arbetslaget. Som vi ser det måste lärarna 

göra sitt eget tankesätt och perspektiv på lärande synligt både för sig själv och övriga i 

arbetslaget för att kunna arbeta och göra alla, både barn och lärare, delaktiga på bästa sätt.   
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Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) menar att lärarens roll är att vara lyhörd över det som 

barnet säger och att möta dem där de är. Med detta tankesätt kan utematematiken, enligt vårt 

sätt att se på det, ses som en stor och viktig del i förskolans arbete eftersom en stor del av 

dagen tillbringas ute, antingen på förskolans utegård eller i skogen. I intervjuerna svarade 

lärarna att de ser stora möjligheter med att arbeta med matematik ute, att möjligheterna är 

oändliga.  

 

Enligt Furness (1998) är matematik något som känns skrämmande för många. Som vi ser det 

kan detta bero på att många har dåliga erfarenheter från sin egen skoltid och att detta i sin tur 

påverkar hur de ser och förmedlar matematik till barnen i förskolan. En av de intervjuade 

lärarna svarade att ett hinder i arbetet med matematik kan vara lärarna själva om de inte tar 

tillvara på naturliga tillfällena som innehåller matematik. Doverborg (Nämnaren Tema 7, 

2006) menar att det är barnens perspektiv läraren skall utgå ifrån när det gäller lärande i 

förskolan. Aktiviteterna skall inte styras av läraren utan istället bör barnen få använda sig av 

matematik när det är meningsfullt för dem.  

 

Enligt Hedberg är utomhusdidaktiken idé ”att lära in ute” ((Lundegård m.fl., 2004, s. 67). 

Johansson (Rundgren, 2008) anser att utemiljön är billig, lättillgänglig och att det är en plats 

som inspirerar till konkreta och varierande matematiktillfällen. Lärarna som intervjuades 

menar att miljön ute inspirerar barnens fantasi och att de i utemiljön får uppleva matematiken 

på ett konkret sätt exempelvis med hjälp av olika naturmaterial. Ämting (Emanuelsson & 

Doverborg, 2006) menar att arbetet med utematematik är speciellt eftersom miljön hela tiden 

förändras efter årstiderna och naturens mångfald erbjuder många olika sorters material och 

situationer att arbeta med.  

 

Både Molander m.fl.,(2008) och Ericsson (Lundegård m.fl.,2004) menar att lärarens roll är att 

vara medupptäckare. Även de som intervjuades menade att det var viktigt att vara med barnen 

och att väcka deras intresse och fånga de tillfällena som bjöd in till matematik.  Som vi ser det 

är det viktigt att vi är med barnen så mycket som möjligt i det som de gör på förskolan. 

Genom att vara med barnen och upptäcka tillsammans skapas tillfällen då matematiken kan 

synliggöras och diskuteras med barnen vilket leder till ökad förståelse och till att se att 

matematiken är en stor och viktig del i vårt liv.  
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5.4 Förslag på fortsatt arbete och forskning 
Barnintervjuerna har gett oss en större förståelse och inblick över hur barn ser och uppfattar 

exempelvis matematik. Barnens syn skilde sig jämfört med det som lärarna svarade, lärarna sa 

att de synliggjorde olika matematiska begrepp ute i vardagen för barnen medan barnen 

svarade att de inte visste vad matematik var och att lärarna själva bara räknade hur många 

barn de var. Enligt vår uppfattning visar detta att det kan vara till stor hjälp för läraren att 

intervjua barnen ibland för att på så sätt se hur de uppfattar det som lärarna arbetar med att 

synliggöra för barnen.  

 

Under intervjuerna delgav lärarna sin syn på utematematik och hur de kan arbeta för att 

utveckla barnens matematikförmåga. Ur forskarsynpunkt gäller det att ha kritiskt tänkande till 

svaren som ges under intervjuerna eftersom det inte går att veta med säkerhet om de svarar 

utifrån hur de arbetar eller om de svarar så som de tror att vi förväntar oss. För att ytterligare 

kunna se hur lärarna arbetar hade det varit bra att komplettera undersökningen med 

videoobservationer. Genom att observera olika spontana tillfällen utomhus kunde 

intervjusvaren ha jämförts med videoobservationerna för att på så sätt se om lärarna arbetar 

som de svarar i intervjun.  

 

Många av frågorna som vi ställde till barnen fick vi inga direkta svar på exempelvis vad ordet 

matematik innebar, en orsak till det här kan vara att barnen inte förstod vad det var vi frågade 

efter. Genom att göra några provintervjuer med barn som inte skall ingå i studien, är vår 

uppfattning att vi tidigt hade fått förståelse och uppfattning om vilka frågor som eventuellt 

kan vara svåra att förstå för barnen. Det hade också givit oss en större erfarenhet om hur barn 

svarar och att de uppfattar saker på olika sätt.  

 

Vår uppfattning är att det finns mycket kvar att arbeta och forska om utifrån studiens 

problemformulering och syfte, vi känner att vi endast har rört ämnet ytligt. För att kunna göra 

en djupare studie behöver man ta större del i annan litteratur och forskning om ämnet samt 

undersöka, intervjua och observera under en längre tid och med fler lärare och barn.   
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Arbetet med den här studien har gett oss nya tankar och erfarenheter som vi kommer att ta 

med oss i vårt kommande arbetsliv. Detta gäller exempelvis om hur viktigt det kan vara att 

använda sig av barnintervjuer för att synliggöra barnens uppfattningar i olika 

lärandesituationer. Men också att använda sig av observationer för att på så sätt se hur man 

arbetar och för att öka förståelsen för hur barnen uppfattar och lär det som man arbetar med i 

förskolan.  

 

 
5.5 Sammanfattning 
Vår sammanfattning av undersökningen utifrån den litteratur som tagits upp och 

intervjusvaren är att lärarna är mycket medvetna om hur de kan arbeta för att utveckla barnens 

matematikförmåga. I arbetet med att synliggöra matematik för barnen ser lärarna de spontana 

tillfällena som en stor och viktig del.  Lärarna menar även att naturen är full av olika material 

och möjligheter och att i naturen blir matematiken konkret för barnen med hjälp av 

naturmaterial.  

 

Utifrån barnintervjuerna är vår tolkning att det som lärarna lär ut och synliggör inte når fram 

till barnen, de ser inte matematiken som finns runt omkring dem eller sitt eget lärande. Som vi 

ser det kan detta bero på att lärarna vet hur de skall arbeta när vi frågar dem men att de måste 

bli ännu tydligare med att visa för barnen när det är matematik de håller på med. För att kunna 

synliggöra och ta tillvara på de tillfällen som erbjuder matematik anser vi, vilket även 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) gör, att det är viktigt att först börja med att 

diskutera och reflektera över sin egen men även arbetslagets syn på lärande och på matematik 

och göra sig själv medveten om alla tillfällen som erbjuder matematik.  

 

Som vi ser det, med stöd i den litteratur som tagits upp i undersökningen och intervjuerna, kan 

mycket matematik komma in på ett naturligt, intressant och utmanande sätt om läraren tar 

tillvara på de tillfällen som erbjuds vid utevistelse. Genom att använda sig av olika 

naturmaterial och vardagliga situationer och kopplar dessa till matematik anser vi att det 

skapas ett lustfyllt lärande för barnen.  
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Bilaga 1 
INTERVJUFRÅGOR TILL LÄRARE 

 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad innebär matematik för dig? 

4. Hur gör du för att ta tillvara på matematiktillfällen i ditt vardagliga arbete ute? 

5. Vad anser du om utematematik? 

6. Anser du att det är lättare respektive svårare att fånga matematiktillfällen ute? Förklara 

varför. 

7. Hur kan man göra/arbeta för att använda naturen i barns matematikutveckling? 

8. Vilka möjligheter och hinder ser du i att arbeta med utematematik? 

9. Hur anser du att man ska arbeta för att väcka barns nyfikenhet och intresse för 

matematik och få dem att upptäcka matematiken i sin vardag? 
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Bilaga 2 
INTERVJUFRÅGOR TILL BARN 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad tänker du att man kan lära sig när man leker? 

3. Vad tänker du att man lär sig på förskolan? 

4. Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 

5. Hur tänker du att man lär matematik? 

6. När tänker du att du använder dig av matematik? 

7. Brukar du använda matematik när du leker ute? 

8. Vad tycker du är lätt med matematik ute? 

9. Vad tycker du är svårt med matematik ute? 

 

 


