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Abtract 

The purpose of this essay is to find out how pre-schools teachers use mathematics in the outdoors to 

promote and develop children's learning. The essay also focus on similarities and differences between 

pre-school teachers and their ways of integrating mathematics in the outdoor environment. A 

comparison is later made to the answers from pre-school teachers in two ''I Ur och Skur" pre-schools 

about what outdoor education is , how they use the outdoors for mathematics and what kind of 

mathematics activates they use practical. 

 
The survey is based on a comparative method of qualitative interviews and observations. The study 

builds on Lev Vygotsky's socio-cultural theory in which we have chosen to focus on the concept of '' the 

proximal development''. It can be summarized as learning occurs in interaction with each other and that 

children learn better through social relationships. Another concept that we have chosen to use in our 

study is ''learning by doing’’ by John Dewey's. The concept means that learning takes place through the 

practice.The essay then tries to analyse how '' I Ur och Skur'' pre-school teachers use mathematics in the 

outdoor environment. We analyze by see similarities and differences with both pre-school teachers 

education, outdoor as a learning room and mathematics activates. 

 

The conclusion of the study is that mathematics is infinite and therefore they are many different ways of 

working. We did not find such large differences in pre-schools teachers’ way of working with 

mathematics outdoor. We also came to the conclusion that nature is as a support tool to develop the 

interest in mathematics with more space for learning. At the end of our essay we want to point out that 

the theories helped us to highlight preschool teachers interview answers to more clearly linked to 

previous research and our observations 
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1. Inledning 
 

Barnen i förskolan spenderar sin tid både utomhus och inomhus. Det finns olika arbetssätt som 

förskollärare använder sig av för att utveckla och utmana barns lärande. Vi är två studenter som alltid 

har haft ett stort intresse för matematik.  Det var under våra Vfu-perioder som vi blev intresserade av 

hur matematiken går in i barnens vardag. Därför har vi valt att fördjupa oss genom att göra en 

undersökning om hur förskollärare arbetar med matematikundervisning utomhus utifrån en komparativ 

metod. Alla barn lär sig på olika sätt och därför har miljön en stor roll i lärandet. I vår studie om 

jämförandet av två olika förskolors arbetssätt kan vi få en bredare syn på vilka förutsättningar miljön 

kan skapa för barns lärande. Förskollärare inriktar sig på att arbeta utifrån barnens intresse men de 

formar verksamheten utifrån läroplanen. 

 

 Läroplanen för förskolan lyfter fram viktiga mål och riktlinjer för barns lärande kring matematik och 

miljö. Några mål som vi har valt att fokusera på är hur arbetslaget och förskollärarna ska sträva efter att 

varje barn:  

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos  

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,  

 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar 

 

  utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap. 

 stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling 

 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra (LpFö 98-rev10. s. 9-10). 

 

Vi har tagit del av den pedagogiska verksamheten som sker i utomhuspedagogik. En stor del av barnens 

vardag äger rum utomhus, där pedagogerna använder sig av det naturliga rummet för barns lärande. De 

får upptäcka naturen tillsammans med andra barn när de går till skogen eller andra utflykter. Den 

pedagogiska verksamheten bygger de mesta dels på miljö. Utemiljö spelar stor roll för barns lärande, där 

barn och förskollärare får inspiration om lärande ur olika perspektiv. 



5 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur pedagoger arbetar med matematik i 

utomhuspedagogik med inriktningen I Ur och Skur förskolor. Vi har valt att rikta oss till I Ur och Skur 

förskolor för att de spenderar en stor del av sin vardag ute i naturen. Men samtidigt valde vi att göra en 

undersökning på samma typ av förskolor, för att få fram ett bredare perspektiv på hur matematiken kan 

användas i samband med utevistelsen. Fokus ligger på hur pedagoger utnyttjar utemiljön för att främja 

och utveckla ämnet matematik på storbarnsavdelning med barn mellan 3-5år.  

 

Vi har valt att undersöka följande frågeställningar till vår studie:  

• Hur använder pedagogerna utemiljön för matematikinlärningen?  

• Vilka matematiska aktiviteter brukar pedagogerna göra med barnen ute i naturen?  

• Vilka likheter och skillnader framträder i pedagogernas arbetssätt med matematikinlärning 

utomhus?  

 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer vi kort presentera om natur och utevistelsens betydelse för barns lärande. Vi 

kommer även introducera vad utomhuspedagogik innebär, redogöra bakgrunden till I Ur och Skur 

verksamhet och göra en kort beskrivning av ämnet matematik i förskolan. 

 

2.1 Natur och utemiljön     
 

En pedagogisk miljö innefattar även utevistelsen, som går att använda som ett redskap och hjälpmedel 

för att stimulera barns lärande och utveckling i olika inlärningssituationer (Rosenqvist 2000, s.132). I 

olika tidningsartiklar har det på senare år upplysts om hur de flesta lokalerna i förskolor har dåligt med 

ventilation och har ofta för trångt utrymme för barn att vistas i. Detta skapar problem för små barns 

rörelsebehov, då de inte kan få möjlighet att använda och uttrycka sig med hela kroppsmotoriken 

(Wahlgren 2012, s. 31).  Barn kan inte enbart lära sig genom fakta, utan inhämtar bättre kunskap genom 

sina sinnen och känslor i samband med användandet av kroppsmotoriken. Barn behöver mer plats och 

utrymme till att springa, hoppa, klättra och för att skapa sin identitet, samt utvecklas genom den 

pågående leken (Aaseø skarre & Melhuus 2007,s. 43-59). Utifrån detta perspektiv kan en inomhusmiljö 

med trånga lokaler inte erbjuda barnen att röra på sig i en lika stor utsträckning som i en utomhusmiljö. 
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Lundegård menar att barns hälsa, motorik och koncentrationsförmåga gynnas positivt, genom att barn 

skapar sig direkta erfarenheter och upplevelser av det praktiska och teoretiska i ett utomhus lärande med 

en variationsrik utemiljö. Att utemiljön kan erbjuda ett lärande med innehållslig struktur med dofter, 

färger, smaker och andra sinnliga erfarenheter för barnen (Lundegård 2004, s.10-13).   

 

Granberg beskriver att erfarenheter och kunskaper kan stimuleras och utvecklas hos barn i utemiljön, 

som exempelvis motoriska, psykiska och sociala färdigheter, samt att barns praktiska kunskaper kopplas 

till teoretiska kunskaper. I en utemiljö skapas en lust för barn att undersöka och experimentera, då 

utemiljön kan erbjuda spänning, gemenskap och kunskap om världen runt omkring, i samband med 

barnens helhetsupplevelser och erfarenheter genom engagerandet av alla sina sinnen (Granberg 2000, 

s.17-32). 

 

Halldén (2009) beskriver dock nackdelarna med naturen, då barnen kan känna rädslan för att vistas ute i 

naturen eller gå vilse på egen hand från barngruppen, när det samtidigt finns olika djur som barnen kan 

uppfatta som skrämmande. Vuxna och barn kan även genom att vistas i skogen komma i kontakt med 

farliga djur och insekter, som exempelvis fästingar, få ormbett som kan lätt föra över sjukdomar. Om 

barn upplever oro och rädsla för att gå vilse i skogsmiljön eller stöta på något farligt, kan detta komma 

att påverka barnens framtida lärprocesser negativt. 

 

2.2 Vad är utomhuspedagogik? 
 

Utomhuspedagogik är ett väldigt öppet och stort begrepp. Det är ett område som är relativt ungt i 

Sverige men utanför Sverige finns de många forskare som har forskat kring ämnet i flertal år 

(Szczepanski 2007, s. 21). I Sverige har man forskat närmare på miljö-och rörelseperspektiv men även 

ur ett neurologiskt perspektiv. Antonia Damasio är en professor i neurologi. Han visar i sin forskning att 

människan tänker inte enbart med hjärnan utan huvud och kropp hänger samman. Med detta menar 

Damasio att kroppen är både hjälpmedel och länk till hjärnan som vidare öppnar upp för omvärlden 

(Szczepanski 2007, s. 25). 

 

Utomhuspedagogik är en metod om baseras på pedagogernas arbetssätt utifrån deras egna erfarenheter 

och handlingar. Pedagoger använder utomhuspedagogik som en metod för att skapa möjligheter för 

närkontakt med naturen och samhället. Dahlgren & Szczecpanski (1997) förklarar att det är viktigt att få 
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barnen att lära sig vara varsam om miljön som de lever i. När barnen får vistas ute i naturen i samband 

med lärande så får de både känsla och förståelse för naturen. Utomhuspedagogik i förskolans 

verksamhet handlar om att få barnen i den tidiga åldern en miljöfostran så att de senare får förståelse för 

hållbar utveckling (Drougge, 1996, s.48).  

 

Utomhuspedagogik handlar också om att kunna utföra aktiviteter och övningar utomhus precis som det 

sker inomhus. Utomhuspedagogiken centrala mål är att barnen får möjligheten att uppnå strävansmål 

oavsett om rummet flyttas ut. Växlingen mellan inomhus lärandet och utomhus lärandet görs att barnen 

får uppleva och använda sina sinnen på helt annan sätt. Berg (2009) påpekar även att platsen där 

lärandet sker i stort sett är väldigt viktigt och bör lyftas fram som ett betydelsefullt mål.  

 

2.3 Vad är I Ur och Skur? 
 

Den första I Ur och Skur förskolan startades år 1985. Sedan dess har intresset för utomhuspedagogik 

ökat och iden om friluftsfrämjandets verksamhet har spritt sig över hela landet. Idag finns de ca 200 

förskolor med I Ur och Skur inriktning.  Många av dessa förskolor är föräldrar-eller personalkooperativ.  

För att förskolor ska bli kallade för '' I Ur och Skur verksamhet'' så måste de ha ett avtal med 

friluftsfrämjandet. Det innebär att förskolor som går med avtalet måste följa '' I Ur och Skur 

pedagogiken'' och kan därför inte göra hur som helst. Pedagogikens kärna grundar sig att vara i naturen 

och att lärande sker i samband med att vistats ute (Drougge 1996, s.25, 175).  

 

I Ur och Skur har man barnet i centrum för sitt arbete med naturen och vill ge en bra start på livet genom 

att förmedla kunskap om naturen. Drougge förklarar att från och med barn börjar förskolan till och med 

de slutar, så får de ta del av den ökande kunskapen om naturen som ska i sig ge en naturkänsla men 

också förståelse för miljön. Man vill miljöfostran barnen genom att lära dem på bästa sättet att ta hand 

om naturen. För att uppnå dessa mål så är det viktigt att barnen som går på I Ur och Skur förskola har de 

roligt ute i skogen, naturen och sjön (Drougge 1996, s.26-28). 

 

I Ur och Skur verksamhet har pedagogerna en stor roll för att skapa en trygg miljö, ta vara på barnens 

intresse av frilufts, natur och miljö.  I Ur och Skur verksamheter måste personalen ha gått en kurs som 

speciellt handlar om natur och frilufts. Framöver i sitt arbete får de även ta del av flera kurser som 

hjälper dem med deras arbete.  
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I Ur och Skur pedagogiken anses all personal vara ledare och som får tänka på fyra centrala begrepp 

''M''.  

o Medagerande 

o Medundersökande 

o Medupplevande 

o Medupptäckande 

 

Dessa fyra begreppen är grunden för all arbete inom pedagogiken. Med hjälp av dessa kan de utveckla 

och stimulera barns lärande tillsammans med vuxna och barn. Medupptäckande betyder att pedagogerna 

är tillsammans med barnen när de är ute i naturen och upptäcker. De är barnen som hittar saker som de 

blir intresserade av och pedagogerna finns vid dem för att upptäcka saker där på plats och utveckla deras 

nyfikenhet. Att vara medundersökande är att pedagogerna följer med barnen ut i skogen på ett 

undersökande äventyr. Både barnen och pedagogerna undersöker genom sina sinnen: att lukta, lyssna, 

titta och i vissa fall smaka. Det tredje begreppet som är medupplevande är att pedagoger och barnen 

upplever saker tillsammans genom att hitta svar på deras egna frågor. Barnen hjälper varandra att förstå 

och uppleva ur andras perspektiv. Det sista begreppet medagerande innebär pedagoger är med i deras 

lekar genom att barnen bjuder in dem. Exempelvis att lukta på träd eller klättra på klippor (Westerlund 

2007, s.5). 

 

2.4 Vad är matematik i förskolan? 
 

’’Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.’’ 

(LpFö98-rev10, s. 10). 

 

Ett av de viktigaste målen i läroplanen för förskolan är matematik som även har blivit allt mer 

betydelsefullt i förskolans verksamhet.  Matematik är ett begrepp som inte har entydig definition och de 

flesta förknippar matematiken med siffror och tal och därför anser många att matematiken har inget med 

förskolan och barn att göra.  Ämnet matematik är väldigt stort och öppet i förskolans värld. I förskolan 

handlar matematiken inte om klassrumsundervisning utan det är mycket mer än att bara sitta och räkna. 

Matematiken har flera sidor och barnen möter matematiken överallt i sin vardag. Doverborg (2006) 

påpekar att genom att sätta ord på den osynliga matematiken så kan pedagoger förklara för barnen vad 

matematik är via praktiska handlingar.   
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När pedagoger synliggör innebörden av matematik i det praktiska så är leken den största metoden och 

hjälpmedlet för inlärning.  Barn leker matematik genom att lösa problem, hjälpa varandra, duka, plocka 

och leta saker. Björklund (2009) förklarar att matematik är ett viktigt kulturellt och socialt redskap i 

barnens tidiga liv men också i kommande framtid.  

 

3.Teori 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra valda teorier av Lev Vygotskij och John Dewey. Vi har vidare 

fokuserat på två begrepp, där den ena är den proximala utvecklingen och den andra är learning by doing. 

 

3.1 Lev Vygotskij  

 

Det sociokulturella perspektivet introducerades av den ryska pedagogen och filosofen Lev S. Vygotskij 

(1896-1934). Vygotskij började studera medicin i universitetet i Moskva, men gick över så småningom 

till att rikta intresse och skriva forskningsarbeten kring psykologi, utveckling och lärande. Det var 

speciellt om barn med kommunikativa handikapp och med olika typer av inlärningssvårigheter, som 

Vygotskij ville forska kring, där han även startade utvecklingsprojekt och engagerade sig i lärande 

aktiviteter, för att förbättra villkoren för undervisning av barn med svårigheter. Vygotskij kritiserade och 

ifrågasatte mycket de rådande traditioner och tankesätt kring barns fostran och utbildning under 

sovjetstatens regerande år, för att vara en oanvändbar lärandemetod som var för begränsad och 

kontrollerande, eftersom det inte fäste avseende vid människans språk, kommunikation, kultur och 

skapande förmåga.  Vygotskij ville därför utveckla en ny syn på språkutveckling och dess betydande 

funktioner för lärande och kommunikation mellan människor, där han så småningom formulerade och 

presenterade ett alternativ sociokulturell perspektiv inom den pedagogiska och psykologiska 

forskningen (Säljö 2011, s. 153-157). 

 

Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv lägger fokus på barns lärande och utveckling av kognitiva 

förmågor genom ett aktivt samspel med sin omgivning, vilket belyser hur barn kan utvecklas och lära 

sig effektivast genom meningsfulla och utmanande aktiviteter i samspel med andra barn och vuxna. 

(Strandberg 2006, s. 11-28). Det enskilda barnet kan dessutom i sitt utforskande inhämta olika känslor, 

kunskaper och erfarenheter beroende i vilket sammanhang och miljö barnet befinner sig i, samt 

utvecklar ständigt nya strategier och sätt att förhålla sig till sin omgivnings krav och förväntningar 
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(Säljö 2011; 2000, s.124, 128; Strandberg 2006, s.22). Vygotskij poängterade enligt Smidt (2010)att 

lärandet genom samspel och interaktion blir mer betydelsefull när barn får ta del av olika miljöer som 

leder till att barnet kan få med sig olika upplevelser och ökade kunskaper.   

 

Inom sociokulturella teorin används ett central begrepp den närmaste eller proximala utvecklingszonen, 

som indikerar zonen mellan ett barns två utvecklingsnivåer, mellan ett existerande och en potentiell 

utvecklingsnivå. Den existerande nivån indikerar på barnets fullföljda utveckling dvs. vad det enskilda 

barnet har redan lärt sig att bemästra själv medan den potentiella nivån indikerar den utvecklingen som 

barnet kommer påbörja. För att barnet ska kunna klara av utmanande uppgifter och därmed nå sin 

närmaste utvecklingszon, behöver barnet stöd i samspel av en kompetent vuxen eller mer erfarna barn 

för att klara av eventuella uppgifter. Vygotskij menade att barn ska utsättas för undervisning i 

förhållande till den närmaste utvecklingszonen, där en pedagog ska fokusera på att utmana barnet i sitt 

lärande för att barnet ska uppleva det som meningsfullt och utvecklas ett steg vidare.  Barn kan även på 

egen hand åstadkomma att nå sin närmaste utvecklingszon. I samband med att barnet möter olika former 

av problemlösningar i sin vardag, utvecklas det en nyfikenhet hos barnet till att vilja söka förståelse över 

det nya upptäckta fenomenet, vilket barnet då sedan använder sin fantasi genom den fria leken för att 

bearbeta de nya samlade kunskaperna och erfarenheterna (Lillemyr 2013, s.116-119). 

 

3.2 John Dewey 

 

Den amerikanska filosofen John Dewey (1859-1952) var en av de största klassiker inom den tidiga 

pedagogiken. Han kallades även för progressiva pedagogikens fader. Dewey var lärare och därför hade 

han ett stort intresse för pedagogiken och undervisningen. Han började ägna sig åt filosofi redan under 

sitt läraryrke och på så sätt började han ta ett steg närmare utvecklingen inom filosofin. Dewey hade 

starka tankar och åsikter om skolans utveckling i samhället (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.12). 

Dewey var också en av dem som kritiserade det traditionella skolsystemet, där han var emot den vanliga 

undervisningen som var att sitta still på bänkarna och lära sig massa saker. Han ville omorganisera 

undervisningens system samt satsa och lyfta upp läraryrket. För John Dewey var läraryrket en viktig 

sysselsättning för ett bättre samhälle.  

 

Dewey hade sina filosofiska grundtankar i anknytning till relationerna mellan omvärlden och individen. 

Han förklarar att individen utvecklas med interaktion till omvärlden.  Hartman & Lundgren förklarar att 

det finns två ledande kategorier i John Deweys teori. Den ena är sociala sammanhanget och den andra är 
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individen. Båda kategorierna är en del av den vetenskapliga kunskapen och erfarenhetsläran för att 

kunna forma ett demokratiskt samhälle. Dewey menade att pedagogerna har alltid haft en stor inflytande 

på individernas utveckling och att bidra till att utveckla och forma goda medborgare i samhället 

(Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.17-23). 

 

De lärande miljö är en av de pedagogiska tankarna som Dewey fokuserade på när han samtalade om 

individernas utveckling. Dewey påstod att rummet där lärande sker, genom att vara aktiv och 

utforskande leder till en social utveckling.  Dewey framhäver att barn lärande sker bäst i samspel med 

mellan barn och andra barn, mellan barn och vuxna eller mellan barn och omgivningen. På så sätt 

utvecklas barnen och lär sig förstå de sociala koderna genom att interagera med varandra och sin 

omvärld (Szczepanski 2009, s.20).  Dewey påstår att miljön har en viktig roll för lärandet, där barn får 

möta sina tidiga upplevelser och erfarenheter. Säljö (2014) hävdar att miljön är också viktigt för att där 

utvecklas kunskapen samt att de får nya erfarenheter och upplevelser. Den lärande miljö blir 

betydelsefull när individerna och miljön blir aktiv genom interaktion. Den aktiva miljön och den aktiva 

individen baseras på ”Intelligent action” och ”Learning by doing” som är två viktiga begrepp ur 

Deweys teorier (Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.17). 

  

Dewey menar att individens utveckling sker alltid i förhållandet till sin omvärld och kan ske genom att 

praktisera görandet i aktiviteter. När individen får praktisera via aktiviteter så använder de även sina 

naturliga impulser så att lärande blir roligt och enkelt. Säljö (2014) påpekar att de flesta aktiviteter görs 

bara som ett tidsfördriv och därför bör man istället ha praktiska aktiviteter i sitt ordinarie schema eller 

lärande situationer i vardagen (Dewey 1997, s. 241).   Hartman, Lundgren& Hartman påpekar att teori 

och praktik inte är motsats utan de integrerar med varandra. Vidare menar även Säljö att teori och 

praktik grundas på människors handlingar, som även kallas för praktiska handlingar. Till exempel om de 

inte finns reflektion och tänkande då kan inte man tillverka och reparera ett föremål. På samma sätt sker 

utvecklingen hos eleverna genom att göra det praktiska för att kunna reflektera kring det. Med detta 

menar Dewey att om teorin inte kommer till användning genom praktik då blir teorin obegriplig och 

oförståelig (Säljö 2014, s. 289). 

 

Deweys åsikter om att ändra på det traditionella undervisningssystemet har också lyft upp ur uttrycket 

Learning by doing. Detta uttryck speglar på Deweys syn på de praktiska aktiviteter som skapas i 

samspel med omgivningen. Individens utveckling i samverkan med omvärlden är också en viktig del att 

fokusera på barnens bästa i första hand menar Dewey där barnens behov och intresse ska stå i centrum 
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för all arbete.  

 

4. Tidigare forskning  
 

4.1 Matematik i utemiljö. 

 

Ett ämne som inte ansågs vara viktigt i förskolans värld var matematik, men Emanuelsson (2006)  

förklarar att idag anser man matematik som ett av de viktigaste ämnen i förskolan. Den har blivit viktig 

för att man möter matematik varje dag i olika former. Till exempel när barn leker i sandlådan eller när 

de cyklar runt eller när de klättrar och hoppar. Utöver det fick matematikämnet en hel annan betydelse i 

och med pedagogerna började se matematik som ett viktigt mål i läroplanen. 

 

I förskolan möter barnen matematik på en helt annan sätt medan Doverborg & Emanuelsson (2006) 

påpekar att redan när barn födds så börjar de ha samspel med omgivningen och där börjar matematiska 

baskunskaper ta form i det tidiga livet. Samspelet som sker med omgivningen är också en del av 

naturen, de vill säga att barn möter matematik omedvetet i naturen genom att vistats ute. I förskolan kan 

man som pedagog synliggöra matematik i utemiljön på olika sätt och den ena sättet är genom aktiviteter. 

När barn utför övningar eller leker fritt så tränar de på matematik samt att de lär sig nya saker om 

naturen. Exempel på matematik kan vara jämförandet av blads olika mönster och på så sätt lär de dig 

geometriska formerna.  

 

När barn är ute i naturen så kan de vara lätt för pedagogerna att komma med styrda aktiviteter men 

Doverborg (2006) förklarar att det är viktigt att låta barnen undersöka och leka med matematiken både i 

samspel med andra och individuellt. När barnen undersöker på egen hand så utvecklar de sig genom att 

pröva nya saker samtidigt som de hjälper varandra. Vidare konstaterar Doverborg att pedagogernas roll 

är att vara närvarande vid sitt undersökande och uppvisa nyfikenhet därtill pedagogerna kan erbjuda stöd 

samt för att introducera matematiken utifrån ett naturperspektiv. 

 

Matematik i utemiljö blir lärorikt och roligt när pedagogerna själva är insatta i ämnet. Pedagogernas 

egna erfarenheter och kunskap spelar stor roll för hur man förmedlar det vidare till barnen. Björklund 

(2009) hävdar att pedagogernas attityder till ämnet skapar lusten till att lära mer. När pedagogerna inte 

visar positiva sidor om att vistas ute för att arbeta med matematik då kan även barnen tappa lusten och 

intresset för lärande. Detta leder till att lärandet hämnar längre bak och att barn vistas ute bara för 
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pedagogernas skull och för att det är en del av vardagen. Den positiva inställningen till ämnet hos 

pedagogerna kan stimulera barnen att ta fram sina kreativa sidor samt att dela med sig sina kunskaper.  

Doverborg & Emanuelsson (2006) lägger vikten vid att skapa en trygghet hos barnen för att barnens 

första erfarenheter om naturen eller matematik avgör hur de senare ser på ämnet och hur de i framtiden 

utvecklas vid det. 

 

Doverborg poängterar i sin forskning att lärandet inte behöver ske under lärarstyrda aktiviteter utan att 

lärandet skapas i samspel med vuxna och andra barn. Pedagogens ansvar är att utmana barnen och 

samtidigt synliggöra matematiken i vardagen, pedagogen ska även se till att erbjuda barnen chansen att 

dokumentera och reflektera om matematiken som de möter dagligen. Förskolans pedagoger ska även 

problematisera och synliggöra omvärlden som barnen lever i, samt att låta barnen komma med förslag 

och tankar på hur man kan lösa olika problem. 

 

Barnens lärande ska anpassas efter barnens perspektiv, med det menas att det är viktigt att vara 

medveten om att barnen upplever sin omvärld på olika sätt och har sedan tidigare rikligt med egna 

erfarenheter. Utifrån barnens egna erfarenheter kan de sedan på sitt eget sätt tolka och förstå nya 

situationer och upplevelser. I den här processen är lärarens matematiska och didaktiska kunskaper 

grundläggande för hur en matematisk lärande miljö ifrån barnens perspektiv skapas och utnyttjas på ett 

värdefullt sätt (Doverborg 2006, s. 7-9). 

 

Björklund poängterar i sin undersökning vikten av samspelet mellan barnet och andra människor för det 

matematiska tänkande. När barn samspelar med andra kommer de i kontakt med nya begrepp och 

uttryckssätt, samt att de börjar förstå matematiken som en kommunikativ redskap för att beskriva 

omvärlden och utveckla sin förståelse för nya begrepp och symboler. Det är också viktigt enligt 

Björklund att det kompetenta barnet får möta en kompetent lärare som kan leda och utmana barnet 

vidare i sin utveckling (Björklund 2009, s.8-16). Det viktigaste inom barns utveckling och lärande är 

samspelet och att få kunna aktivt vara med i barngruppen tillsammans med pedagogen. Pedagogen 

måste kunna kommunicera tydligt för att ett lärande ska ske och ta tillvara på varje barns enskilda 

egenskaper och kunskaper (Strandberg 2006, s. 24-28).  

 

 

En mekanisk tillvägagångssätt att ta reda på antal är till exempel att behöva räkna upp alla objekt i 

samlad mängd åt gången, men det finns även en medfödd förmåga hos barn där de kan utveckla ett 

lärande i att istället uppskatta ett antal objekt i mindre mängder, genom en subitiseringsprocess, att barn 
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kan lära sig att direkt uppfatta skillnaden mellan en, två eller flera samlade enheter utan att behöva räkna 

upp (Björklund 2009, s. 62). 

 

4.2 Utomhuspedagogik 

 

Utomhuspedagogik är inte avgränsad från den traditionella undervisningens som sker inomhus. Brügge 

& Szczepanski (2007) förklarar att det finns två olika undervisningsformerna där den ena är utomhus 

lärandet och den andra är inomhuslärande. De menar att dessa två former kan vara ett komplement till 

varandra och arbeta på effektivt sätt utan att tänka på rummet.  

 

Utomhuspedagogik kan definieras olika men på Centrum för Miljö – och Utomhuspedagogik finns 

följande definition på utomhuspedagogik:    

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är dessutom en 

tvärvetenskaplig forsknings – och utbildningsområde som bl.a. innebär   

 

• Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur – och kulturlandskap,   

• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas,   

•  Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram  

 

(Linköpings universitet, Centrum för Miljö – och Utomhuspedagogik, 2004), (Szczepanski, 2007, s.11). 

 

Utomhuspedagogik kan tolkas olika och Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter fram utomhuspedagogik 

mer än att bara vara ute i skogen. De menar att lärandet kan lika gärna ske i parker, trädgårdar, skolgård 

eller andra miljö som är utomhus. De flesta pedagoger är insatta med att utomhuspedagogik sker endast 

eller bäst i skogen medan Szczepanski (2007) förklarar att de finns många pedagoger som tycker att 

utomhusverksamhet är inte bindande till att bedrivas i skogen utan kan även genomföras på offentliga 

platser som kan vara både lärorika och roliga för barnen.  

 

Ett perfekt rum ute i naturen kan formas efter miljön men de viktigaste är att barnen får uppleva naturen 

med sina sinnen genom aktiv deltagande av sin kropp. Utomhuspedagogik är väldigt öppen och därför 

kan flera andra ämnen gå in i denna typ av pedagogik. Wilhelmsson (2012) påstår att flera ämnen kan 
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integreras med varandra när man är ute i naturen. Några exempel kan vara att samla material och räkna 

som är en del av matematiken. En annan sak som är bra för språkutveckling är att sitta och läsa sagor 

utomhus eller hitta på sagor om naturen. Flesta pedagoger tycker om att vara ute i samband med lärande 

för att barnen har flera möjligheter för rörelse på grund av fria ytor. Dessutom handlar 

utomhuspedagogik också om att må bra som ger positiva effekter på bättre koncentrationsförmåga och 

till en högre lek kvalitet hos barn (Szczpanski 2007, s. 23).  

 

5.Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi presentera metoderna som vi har valt för att samla in material till vår studie. 

Det vill säga att vi kommer framföra hur vi har samlat in data, val av förskolorna och hur vi har tagit 

hänsyn till forskningsetiska principer. 

 

5.1 Val av metod 

 

Studiens syfte vilar på att se skillnader och likheter mellan pedagogernas arbetssätt med 

matematikinlärning utomhus. För att vi ska få så bra resultat som möjligt har vi valt att göra studien ur 

en komparativ metod tillsammans med etnografisk inspirerad studie. Vi har bland annat tagit del av 

kvalitativa intervjuer och deltagande observationer i vår studie.  

 

 

5.2 Etnografisk studie 

 

Vi har valt att göra en etnografisk studie på två förskolor. Inom etnologin ligger fokus i att bland annat 

studera och förstå andra kulturer och sociala gruppers världsbild samt kulturella yttringar.  Forskaren 

genomför bland annat observationer, intervjuer och informella samtal, för att få fram ett tydligare 

perspektiv och djupare förståelse för en utvald grupp som ska studeras. Ambition inom etnografin ligger 

i att forskaren ska kunna synliggöra kunskapsformer som trängts undan och även ge röst åt grupper som 

inte kommit till tals (Alvehus 2013, s. 99-100). 

 

Inför vår etnografiska studie har vi därför valt att inrikta oss på en kvalitativ metod. Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer och observationer anser vi att det blir enklare att få fram ett bredare perspektiv och 

utveckla en djupare förståelse för I Ur och Skur verksamheterna i de två förskolorna gällande för vår 
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undersökning. Insamlingen av vårt empiriska material har skett genom kvalitativa intervjuer, deltagande 

observationer samt ljudupptagning.  Innan vi genomförde intervjuer med två förskollärare från 

respektive förskola, bestämde vi oss för att först följa med och göra observationer när förskollärarna var 

ute med sina barngrupper och genomförde olika lärandeaktiviteter ute i skogen och naturen. Inför 

intervjuerna formulerade vi frågeställningar med koppling till det vi hade sett i observationerna. 

 

5.2 Deltagande observation 

 

Observation är ett begrepp som kommer från latin och betyder att undersöka något eller iaktta en 

händelse (Løkken och Søbstad, 1995, s 36). Observation är något som vi människor använder vardagliga 

i alla yrkesområden. Observation kan definieras utifrån olika sammanhang men den grundläggande 

förklaringen till observation är att kunna studera naturligt förekommande situationer i förskolan. Att 

studera de naturliga förekommande situationerna handlar om att observera mänskligt beteende och 

interaktion (Alvehus 2013,s 93). Det kan vara svårt att observera allt på en och samma gång och därför 

finns det en tillvägagångsätt som kallas skuggning. Czarniawska (2007) förklarar att skuggning innebär 

att följa en persons arbete eller vardag under en begränsad tid. Till exempel att observera personen 

under några timmar, en dag, dagar eller veckor. Utifrån den här metoden kan man se hur man väljer att 

observera situationer med hjälp av personens perspektiv. Observation görs också för att kunna stärka de 

påståenden som fanns under intervjuerna. Bell (1995) förklarar att de finns deltagande-och icke 

deltagande observationer. Med icke deltagande observatörer menas att man endast observerar och är inte 

deltagande i situationerna. Medan deltagande observationer är att man är deltagande men medveten om 

att observera samtidigt andra.  

  

Vi valde att genomföra deltagande observationer genom skuggning, där vi fick följa med två olika 

förskollärare under en dag i sitt pedagogiska arbete med en barngrupp ut till skogen och naturen.  På 

båda förskolorna som vi besökte blev vi presenterade inför barngruppen och det var flera barn som kom 

fram för att ta kontakt och tala med oss, vilket vi gärna sedan fick hjälpa till att hålla koll och gå 

tillsammans med barngrupperna till och från skogen, hålla i hand med några barn och titta efter att alla 

barn kom med längst bak i ledet. När vi sedan skulle observera respektive förskollärare att hålla i en 

lärandeaktivitet med barnen, stod vi lite mer distans för att ägna oss att observera och skriftligt anteckna 

samtidigt i våra anteckningsblock.  Genom att vi båda i våra forskarroller ägnade oss att observera fritt 

på olika detaljer i lärande aktiviteterna, samt i skogen och omringade utemiljöer, kunde vi därmed bidra 

med olika synvinklar och egna uppfattningar kring allt vi hade sett och fått funderingar om. Efter varje 
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besök hos respektive förskola satte vi oss ned samma dag för att diskutera och sammanställa all vår 

insamlade empiri från observationerna. 

 

5.3 Intervju 

 

 Intervju är en viktig metod i många yrkesområden. Den grundläggande definitionen av begreppet 

intervju är att intervjuaren ställer frågor till respondenten, som svarar på frågorna. Intervjun sker 

muntligt och intervjuaren uppgift är att få ner det på skriftligt under eller efter (Løkken och Søbstad 

1995, s. 94). Intervju används för att ta del av vad andra har för erfarenhet och åsikter kring något 

specifikt. Det är en metod för att få en djupare inblick i människans inre verklighet. Det kan vara svårt 

att observera och tolka känslorna i olika händelser och genom intervju kan man få respondenten sätta 

ord på känslor, tankar och visa tillit till den som talar. Det är bra att Intervjua efter att man har 

observerat förskollärarna. På så sätt kan man få en tydligare bild på hur de arbetar och formulera 

ledande frågor utifrån deras agerande. 

 

Intervjuerna på båda förskolorna gjordes samma dag efter observationerna av lärandeaktiviteterna, då 

förskollärarna hade möjligheten att gå ifrån barngruppen ett lite tag när barnen satt och åt sin matsäck. 

Vid intervjuerna med förskollärarna använde vi oss av ljudupptagning med mobiltelefon, en viktig 

metod som enligt Dalen (2008) är betydelsefull för att få in personens exakta egna ord. Ibland kan det 

vara svårt för den som intervjuar att försöka hinna anteckna och lyssna samtidigt. Därför kan 

ljudinspelning göra det enklare för respondenten genom att avlyssna ett flertal gånger, för att sedan 

kunna transkribera svarspersonens exakta ord.  Vi hade med oss innan några klar formulerade 

intervjufrågor med koppling till studiens frågeställningar, men vi bestämde också för att spontan ställa 

frågor utifrån egna funderingar som väcktes och saker vi uppmärksammade i observationerna. På så vis 

kunde vi hålla intervjun mer som ett öppet avslappande samtal och pedagogerna kunde dela med sig sina 

egna reflektioner och perspektiv kring sina val av aktiviteter och lärandemetoder i dem kringliggande 

utemiljöer som förskolorna har nära tillgång till. 

 

5.4 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten i en studie kan variera beroende på undersökningens validitet och reliabilitet. Vid 

intervjuer kan det lätthänt bli missförstånd och att feltolkningar görs av både informanten och forskaren, 

vilket då kan minska studiens reliabilitet.  Vid validitet bör forskaren under en undersökning ha ett 
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självkritiskt öga, genom att ständigt titta igenom och reflektera kring studiens utgångspunkt i syfte och 

frågeställningar (Stukát 2011, s.132-135). 

 

Vi anser att vår studies tillförlitlighet stärks genom att vi dels genom deltagande observationer hjälptes 

åt som två forskare att tillsammans genomföra en lite mer detaljrik observation, där vi båda kunde bidra 

med egna uppfattningar och olika synvinklar kring en och samma observerade lärandeaktivitet. Samt att 

vi även använde ljudinspelning med mobiltelefon för att spela in intervjuerna och kunde därmed 

transkribera pedagogernas exakta ord. Däremot är vi medvetna om att pedagogernas humör, beroende 

om de är stressade, trötta eller irriterade, kan mycket väl påverka deras sätt att svara på och bidra 

därmed till olika svar under intervjutillfället. 

 

5.5 Bearbetning av analys materialet.  

 

Vår studie bygger på att jämföra och synliggöra skillnader/likheter i två Ur och Skur inriktade förskolor 

arbete med matematik och utepedagogik. Inför analysen av vår empiri har vi därför valt att inrikta oss på 

en komparativ metod utifrån en hermeneutisk ansats. 

 

Begreppet Hermeneutik förklaras ungefär som tolkningslära, där det inom det hermeneutiska 

perspektivet finns tanken om att alla människor har någon form av avsikt och intention bakom sina 

språkuttryck och handlingar, som det därmed går att tolka och förstå innebörden av.  Den hermeneutiske 

forskaren intar en subjektiv roll, att inrikta sig på att förstå och tolka människors handlingar och 

livsyttringar, utifrån sin egen förförståelse där egna tankar, känslor och kunskap används som ett 

verktyg för att tolka forskningsobjektet (Patel & Davidson 2011, s. 28-30). 

 

Denk förklarar att komparativ metod innebär att få en förståelse för något genom jämförelse, där 

komparativ metod kan genomföras på många olika sätt, som exempelvis fokuserande studier som 

vanligen används vid olika undersökningar (Denk 2002, s. 7-9).  Fokuserade studier innebär att man 

som forskare väljer att fokusera på vissa objekt, så som länder, ämne eller andra saker. I vår studie 

fokuserar vi på att analysera hur matematik används i I Ur och Skur förskolornas utemiljöer, samt vad 

de finns för likheter och skillnader i pedagogernas arbetssätt. 

 

5.6 Analys av genomförda observationer 
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All empiri som vi har insamlat genom våra deltagande observationer, analyseras med en komparativ 

metod, där vi centrerar oss på att finna likheter och skillnader utifrån tre indelade faktorer:  

 

1. Pedagogik. 

2.  Utemiljö. 

3. Matematik i förskolan 

 

Vi försöker även få fram hur Lev Vygotskijs teorier om samspel och den närmaste utvecklingszonen, 

samt hur John Deweys teoribegrepp Learning by doing kan kopplas och tillämpas inom en 

utomhuspedagogik.  I sammanfattningen av vår analys försöker vi komma fram till svar på de 

frågeställningar vi undersöker i denna studie, där vi även sammanställer hur samtliga likheter och 

skillnader utifrån de tre faktorerna i analysen, kan bidra till att samverka och påverka barns lärande av 

matematik. 

 

De två medverkande förskollärarna och Ur och Skur förskolorna kommer i vår studie analys beskrivas 

under fiktiva namn som förskolan Kaktus och förskolan Blomman, för att bevara deras anonymitet. 

 

5.7 Transkribering av intervjuer 

 

All empirisk data från intervjuinspelningarna, har vi transkriberad med svarspersonernas exakta ord. 

Sedan har vi valt ut några textcitat som kunde kopplas till de frågeställningar vi undersöker i studien 

gällande utemiljön och matematik, för att analysera likheter och skillnader utifrån valda faktorer (se 

analys av genomförda observationer) med koppling till observationerna och valda teorier. Vi har tolkat 

varje textcitat utifrån våra egna föreställningar, där vi som hermeneutisk inriktad forskare använder vår 

egen förförståelse som verktyg för att tolka (Patel & Davidson 2011, s.28-30). 

 

5.8 Urval 

 

De två utvalda förskolorna till vår studie ligger i två olika kommuner och vi valde att ha dem i två olika 

kommuner för att kunna göra komparativa studien mer konkret. Båda förskolor har ett I Ur och Skur 

inriktning. Vi kontaktade ett antal olika I Ur och Skur förskolor i olika kommuner genom att mejla eller 

ringa förskolecheferna. När vi fick kontakt med dem så återkom dem genom att prata ihop med 

arbetslaget sedan fick prata med en av pedagogerna för att bestämma tid. Vårt urval av förskolorna 
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utgick från de förskolor som svarade oss snabbast och var villiga att ta emot oss. Vårt urval baserade 

också på att förskolorna hade ont om tid därför fick hade vi inte så många möjligheter av val. Till vår 

studie valde vi att undersöka storbarnsavdelning med 14 barn mellan 3-5 år gamla. Vi valde att 

observera storbarnsavdelning för att matematik i utemiljö kan synliggöras på ett annat sätt än för yngre 

barn, då små barnen inte har ordet ännu samt att utemiljön kan skapa hinder för dem.  

 

5.9 Utmaningar / Forskarens roll 

 

I detta avsnitt kommer vi framföra kort om några utmaningar som man stöter på under studiens gång. Vi 

kommer även ge kort presentation om våra egna åsikter och tankar till varför vi ville göra vår studie på I 

ur och skur förskolor med fokus på matematik och vad vi hade själva för föreställningar om förskolan. 

Vi är två studenter som har haft viljan till att forska om matematik. Vi hade ett stort intresse och bra 

kunskaper av matematik och vi har även gjort en tidigare undersökning kring matematikinlärning 

inomhus. Vi ville därför fokusera och satsa på att undersöka något som vi inte stött på tidigare. Det var 

nämligen matematikinlärning utomhus. Vi fastnade för I Ur och Skur förskolor då vi trodde att 

förskolorna har speciell inriktning med natur och frilufts. Våra föreställningar om I Ur och Skur 

förskolor var att det är en förskola som spenderar nästan en hel dag ute i naturen, oavsett vädret. Vi blev 

intresserade över hur de använder matematiken ute i naturen samt om de finns likheter eller skyllandet 

mellan förskolorna. Vi tyckte att matematik är så stort begrepp därför måste den finns överallt i barnens 

vardag och naturen är en viktig del i barns liv, därför bestämde vi oss för att göra vår studie på två I Ur 

och Skur förskolor, då vi inte visste så särskilt mycket om deras verksamhet och därför ville vi fördjupa 

oss. I Ur och Skur förskola är inte samma som vanlig förskola utan de har en speciell natur och 

utevistelse inriktning, därför fick vi tanken om att göra undersökning på deras förskolor för att få mer 

konkret material till vår studie.  

 

För att vi som forskare ska kunna samla in bra och tillräckligt med material då är det vanligt att man 

möter olika utmaningar i undersökningens gång. Den allra vanligaste utmaningen för forskaren är att 

hitta de rätta respondenterna i god tid för att kunna utföra intervjuerna samt observationerna. Vi hade 

svårt med att bli kontaktad med I Ur och Skur förskolorna. Anledningen till detta var att det inte finns så 

många I Ur och Skur förskolor att välja mellan inom Stockholms län och därför hade begränsat antal 

förskolor att ringa till.  En annan sak som oftast dök upp var att förskolorna hade brist på personal och 

kunde därför inte ta emot några studenter för undersökning. De hade svårt att ge ut tider till oss för att de 

själv var upptagna eller hade annat för sig. Det bästa sättet att bli kontaktad med förskolorna snabbast är 



21 

 

att ringa dit direkt för att pedagogerna inte har tid att besvara mejlen och därför är de onödigt att vänta 

på svar via mejl.  Några av I Ur och Skur förskolorna ville helst inte ta emot studenter för undersökning 

på grund av rädslan över att bli granskad och utpekad. 

 

5.10 Etiska ställningstagande 

 

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskaprådets forskningsetiska principer som är en väldigt viktigt 

del innan man börjar med undersökningen. Här nedan kommer vi kort beskriva de fyra huvudkraven ur 

forskningsetiska principer. 

 

5.10.1 Informationskravet 

 

Detta krav innebär att som forskare ska man informera syftet med studien till respondenterna samt vad 

som kommer ingå i undersökningen. Det finns två olika sätt att informera om syftet, det kan ske 

muntligt eller skriftligt (Vetenskapsrådets 2002, s.8).  Vi valde att göra informera kort muntligt via 

telefon och en detaljerad skriftligt information via mejl. (se Bilaga 1) 

 

5.10.2 Samtyckeskravet 

 

Det här kravet vänder sig till de personer som är med i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att de 

personer som är med under hela undersökningen har rätt till att tacka ja eller nej till att delta i 

undersökningen under hela studiens gång (Vetenskapsrådet 2002, s.9-10).  Vi meddelade förskollärarna 

att deras medverkan är frivilligt och att de avbryta sin medverkande under undersökningen.    

 

5.10.3 Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet inled i början av hela undersökningen. Där man förmedlar och gör en 

muntligt/skriftligt avtal om tystnadsplikt. Kravet handlar också om att inte peka ut någon identitet 

oavsett barn eller vuxna. Under hela undersökningen ska man förvara varje persons personuppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13).  Vi informerade förskollärarna att både barns och vuxnas personliga 

uppgifter kommer att bli anonyma. Vi informerade även att ifall vi använder namn under vår 

undersökning så kommer vi använda oss av fiktiva namn på personerna och arbetsplatsen. 
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5.10.4 Nyttjandekravet 

 

Det sista kravet innebär att all personliga uppgifter och information kommer endas användas till 

forskningsändamål. De vill säga att all information om personalen och arbetsplatser kommer endast 

användas till studien och kommer att förvaras säkert så att ingen kommer åt det (Vetenskapsrådet, 

2002, s.14-15). Vi informerade förskollärarna att vi endast kommer använda all materialet som vi 

samlar in till vår studie. Vi berättade även att det material och den ljudupptagning som vi kommer att 

använda endast kommer vara tillgänglig fram till undersökningen blir klar. I slutet informerade vi att 

vår studie kommer att publiceras och läsas av andra på Södertörns Högskola och där kan ni också läsa 

den.  

 

6.Genomförande / Undersigning 
 

Vår undersökning började med att ringa och mejla runt för att bli kontaktad med de förskolor som var 

tilltänkta för vår studie. Samtidigt som vi ringde och mejlade runt till olika förskolor så berättade vi kort 

om vårt syfte och frågade om tillstånd ifall vi kunde genomföra vår undersökning på deras förskola. 

Därefter när vi blev kontaktade med de förskolorna som passade till vår undersökning, då kom vi även 

överens om tider för besök hos dem. Vi valde att göra undersökningen endast på två förskolor för att få 

en bredare syn på deras lärande i samband med miljö och matematik.  

 

Observationerna skedde på en förmiddag där vi båda studenter fick ta del av förskolornas vardag ute i 

skogen. När det var dags för fria leken då tog vi vara på tiden genom att intervjua pedagogerna, då vi 

kunde få ut mer av det vi hade sett. Vi hade formulerat frågorna lite utifrån observationen. I båda I Ur 

och Skur förskolor ägde intervjuerna ute i skogens avslappnande miljö. Ahrne och Svensson påpekar att 

tryggheten är viktigt när man intervjuar. De vill säga att respondenten ska känna sig trygg när den blir 

intervjuad samt att få känslan att den andre är en god lyssnare (Ahrne och Svensson 2011, s.37-40). 

 

Observationerna antecknades ner medan intervjuerna spelades in på mobiltelefon efter respondenternas 

samtycke. Därefter har vi transkriberats, analyserat och bearbetats allt insamlat material till vår studie. 

Innan vi besökte förskolorna mailade vi ut en informations och samtyckesbrev om bland annat syftet 

med vår undersökning och deras rättighet till frivillig deltagande. 
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7. Beskrivning av besöken hos I Ur och skur förskolorna    
 

I följande del kommer en generell beskrivning av vad vi såg och upplevde under dem dagarna vi var på 

besök hos de två olika I Ur och Skur förskolorna, som kommer beskrivas under de fiktiva namnen 

förskolan Kaktus och förskolan Blomman. 

 

7.1. Besök hos förskolan Kaktus 

 

Dagen vi var och besökte förskolan Kaktus var det lagom soligt väder och pedagogen började redan 

tidigt på morgonen samla ihop hela barngruppen ute på förskolans lek gård för att ha en morgonsamling, 

där pedagogen berättade kort för barnen om vad de skulle göra för kommande roliga aktiviteter under 

dagen i skogen. Vi fick även tillfälle att presentera oss för barnen om vilka vi var, från vilken skola vi 

kom från och vad vi skulle göra där under vårt besök.   

 

Innan promenaden till skogen, då barnen stod och väntade med sina färdigpackade ryggsäckar med 

matsäck och termosflaska, tar pedagogen fram en tygpåse med vita lappar inuti som varje barn får i 

uppgift att ta en med handen. Varje lapp hade olika markerade antal prickar på i samma likhet som man 

brukar se prickar på en tärning.  Meningen är att varje barn ska räkna antalet prickar de ser på lappen 

som de har tagit och hitta kamraten som just fick samma antal prickar på sin lapp, för att sedan ställa sig 

i ledet och gå tillsammans i par på väg till skogen.  Pedagogen berättar för oss att syftet med lapparna är 

för att stärka barnens samhörighet, att varje barn ska få möjlighet att gå tillsammans med och hålla i 

hand med olika kamrater, för att inget barn ska känna sig lämnad utanför och motverka att det blir 

samma grupperingar bland barnen.   

 

Sedan gick vi tillsammans med pedagogen och barngruppen i led på väg till skogen som låg i alldeles i 

närheten av förskolan och villaområdena. Vi gick allra längst bak i ledet för att hjälpa till att hålla koll 

på barngruppen. Precis innan vi alla anländer till skogen, stannar pedagogen upp och frågar barngruppen 

om de kommer ihåg vilka stoppställen de hade runt om i skogen och vad de hade för namn, om de kunde 

beskriva stoppställena för oss gäster som var på besök. Barnen ropar ut de olika namnen på de olika 

bestämda stoppställenade hade som till exempel kungariket, skogstrumman mm. Pedagogen förklarade 

för oss att barnen hade fått lära sig namnen på de olika bestämda stoppställena redan när de var i mindre 

åldern.  Meningen med stoppställena är enligt pedagogen, för att barnen inte ska springa iväg 
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hursomhelst mot alla riktningar och gå vilse från barngruppen, utan barnen ska lära sig att stanna och 

vänta vid de bestämda stoppställena.  På det sättet får barnen även träna på sin orienteringsförmåga att 

känna igen de bestämda stoppställena ute i naturen, samt uppleva trygghet och vetskap om att de kan 

hitta tillbaka till säkerhet om de råkade gå vilse i skogen. 

 

 Vi kommer fram till ett stort grönt öppet fält precis intill skogen, där pedagogen sedan tar fram små 

färgglada geometriska former i kartongmaterial ur sin väska. Formerna placeras sedan ut lite runt om på 

det stora fältet på gröna gräsmattan. Det är enkla geometriska former som barnen enkelt kan känna igen 

som cirkel och fyrkant, där tanken är att barnen ska få leka en lek som heter formstorm. I leken ropar 

pedagogen att alla barn ska ställa sig på varsin geometrisk form på marken, samtidigt som pedagogen 

får vara den som inte står på någon form. Sedan inleds leken genom att pedagogen börjar med att fråga 

vilka barn som står på till exempel en röd cirkel, där de barnen som just står på dem formerna får snabbt 

springa och byta platser med varandra, innan pedagogen hinner ta en plats. Sedan fortsätter leken på nytt 

genom att den som blir utan en plats får fråga åter igen eller ropa formstorm! Där hela barngruppen får 

springa och byta snabbt platser. 

 

Sedan var det dags att gå upp till skogen, som var beläget en bit upp i mark höjd, där vi fick klättra en 

liten bit. Vi vandrade sedan genom skogen för att komma till en nästa stoppställe, en samlingsplats där 

det finns gott om sina platser för alla att sätta sig ned. Pedagogen hade tidigare delat ut små korgar till 

vissa barn, där de fick i uppgift att samla olika löv.  Nu hade barnen med sig korgarna fulla med olika 

löv. Pedagogen tog fram en vit plast filt, placerade den på marken och markerade varje hörn på filten, att 

rundformade löv skulle placeras i ett hörn och trekantiga löv skulle placeras i det andra hörnet. Sedan 

gav pedagogerna barnen i uppgift att titta på olika löv och placera sedan löven utefter dess form, där 

varje barn fick i tur och ordning visa och berätta vilken form av löv de hade plockat, om den var 

rundformad eller trekantig och placera sedan på respektive markerat hörn på vita plastfilten. Pedagogen 

berättade att barnen kan på det sättet träna sin förmåga att jämföra och observera. När aktiviteten var 

klar, fick barnen sitta och äta sin matsäck de hade med sig, för att sedan ha en timmes fri lek i skogen. 

Då kom vi överens med pedagogen att passa på att genomföra intervjun där i skogen på plats, då 

pedagogen inte visste om det skulle finnas tid sedan på eftermiddagen.  Efter barnens fria lek blev det 

sedan dags att bege sig tillbaka till förskolan.  

 

7.2 Besök hos förskolan Blomman 
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Dagen då vi först anlände till förskolan Blomman var det soligt men kallt ute. Vid förskolans grind 

möttes vi av en vikarie som meddelade oss om att pedagogen som vi skulle träffa väntade på oss med 

barngruppen uppe vid skogen i närheten, att de hade redan haft morgonsamling ute på gården och hade 

begett sig tidigt till skogen. Vi begav oss till skogen, men på vägen dit mötte vi pedagogen som hade 

återvänt för att möta upp oss så att vi kunde hitta vägen till skogen.  När vi började närma oss, började vi 

se ett rött hus som var precis intill ett stort grön öppen fältområde. Pedagogen berättade och visade för 

oss att barnen har olika stoppställen på olika platser runtom, som barnen har lärt sig att känna igen och 

memorera utantill. Stoppställenas namn var däremot kopplat till det som man faktisk kunde på själva 

stoppstället på plats, som exempelvis vid det röda huset eller vid det stora trädet etc.  

 

Skogen var högt beläget uppe på ett stor berg, där vi fick klättra en bra bit upp för att komma upp till 

platsen där de andra pedagogerna stod med barngruppen. Pedagogen samlade ihop hela barngruppen i 

en ring, för att sätta igång en rolig lek som heter Knack Knack, är Mulle hemma? Leken går ut på ett 

barn får vara knackare och stå utanför ringen, för att sedan knacka på en kamrats rygg och fråga 

knackknack är Mulle hemma. Om ett barn svarar ja får det barnet peka åt vilket håll det andra barnet ska 

gå för att hitta Mulle och sedan springa runt ringens utsida, medan knackaren springer åt motsatta hållet. 

När barnen springer och möter vararandra på vägen, får de hälsa varandra i hand och säga: hej hej 

kollikock. Det barnet som först hinner springa runt får ta en plats i ringen, medan den andra får vara 

knackare åter igen. 

 

Leken avslutades genom alla sjöng mullesången tillsammans. Sedan klättrade pedagogen med 

barngruppen vidare högre upp i berget till ytterligare ett samlingsställe, där barnen kunde sitta och 

placera sina ryggsäckar.   Pedagogen tar fram en bok om svenska däggdjur och börjar inleda ett samtal 

med barnen om djuret igelkotten, att det är ett djur som har taggar över hela sin rygg, pedagogen frågar 

barnen vidare om de vet eller vad de tror hur många taggar igelkotten egentligen har på sin rygg.  Sedan 

visar pedagogen en bild på en älg, där ett barn berättar glatt för barngruppen att älgen brukar tappa horn 

på vintern.  

 

Efter en stund avslutar pedagogen sedan boksamtalet med barngruppen och ger barnen i uppgift att leta 

efter fem kottar var i skogen, om de kan hitta så många som fem kottar? ja det kan vi! svarade barnen 

När barnen kom tillbaka med sina samlade kottar, bad pedagogen dem att lägga alla sina kottar i en hög 

på ett ställe i marken framför sig och att de alla tillsammans skulle hjälpas åt att räkna de samlade 

kottarna. Pedagogen lade fram en filt på marken, där barnen fick placera sina kottar på och räkna om 
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alla hade hittat fem kottar var. Barnen hjälptes åt att räkna, där det var några som hade lyckats hittat fyra 

och andra som hade lyckats hitta fem kottar.  

 

Sedan fick barnen i uppgift att leta efter sju stycken löv i skogen och alla barn sprang åter igen iväg för 

att samla ihop löv. När barnen kom sedan tillbaka fick de på samma sätt hjälpas åt att räkna ihop sina 

samlade löv, för att se om de hade lyckats hitta sju stycken löv. Det var ett barn som hade lyckats räkna 

ihop till åtta stycken löv sammanlagt. Pedagogen berömde barnet men frågade barnet vidare om hur 

många löv som behövdes tas bort eller läggas till, för att det ska bli sju löv sammanlagt istället. Barnet 

reflekterade, började pekräkna och tog slutligen bort ett löv. Ett annat barn hade dessutom hittat och lagt 

märke till ett blad som var biten, vilket då pedagogen frågade alla om de visste vad det kunde vara för 

ett djur som kunde tänkas ha bitit på bladet. Några barn svarade att de kanske var masken. Pedagogen 

bejakade deras svar och höll med om att det var faktisk en mask som hade bitit på bladet. 

När barnen hade räknat klart alla löv, fick de slutligen sitta och äta sin matsäck. Vi passade samtidigt på 

att genomföra intervjun, då pedagogen så gärna ville bli intervjuad just den timmen då det fanns tid.   

 

Barnen hade sedan fri lek i skogen efter matstunden och en annan småbarnsgrupp hade också kommit på 

besök till skogen, vilket blev att både de äldre barnen och de små lekte tillsammans i skogen under den 

fria timmes lek. När barnen hade lekt färdigt var det dags för pedagogerna att packa och samla ihop 

respektive barngrupper, för att bege sig tillbaka till förskolan. Pedagogerna påminde de äldre barnen 

som sprang iväg att stanna och vänta vid stoppstället vid det stora trädet, vilket de äldre barnen sedan 

gjorde. Väl framme vid stoppstället tog pedagogen fram små träpinnar med olika fasttejpade siffror på, 

där barnen fick ta en pinne var och titta efter vilken siffra de fick, för att sedan hitta den kamraten som 

fick samma siffra och gå tillsammans med i ledet.  Här var syftet också enligt pedagogen att barnen ska 

kunna hitta en kamrat att gå tillsammans med utan att någon lämnas utanför, vilket då stärker barnens 

samhörighet.  

  

8. Analys 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera analysen av vårt insamlade empiriska material från observationer 

och intervjuer, som vi genomförde under vårt besök hos I Ur och Skur förskolorna Kaktus och 

Blomman. Analysen presenteras i form av en komparativ metod, där likheter och skillnader i 

observationerna och intervjuerna belyses utifrån tre indelade faktorer: Pedagogik, Utemiljön och 

Matematik i förskolan, för att sedan i sammanfattningen av vår analys komma fram till hur dessa tre 

faktorer kan bland annat samverka och påverka barns lärande av matematik.  



27 

 

 

8.1 Pedagogik  

 

'' Vi säger inom I Ur och Skur att vi som pedagoger ska vara medupptäckande, medupplevande, 

medagerande och medundersökande.''( Förskolan Kaktus, Förskollärare ) 

 

Dessa fyra huvud begrepp är de centrala och grundläggande i I Ur och Skur verksamheter (Drougge 

1996). Begreppen börjar med ordet med som innebär att pedagogerna är alltid närvarande och delaktiga i 

barnens lek eller utforskande som gör att de blir enklare för pedagogerna att ta vara på barnens intresse. 

Pedagogen tycker att dessa fyra begreppen inom pedagogiken är både hjälpmedel men också ett sätt att 

kunna reflektera över sitt eget arbetssätt som gör att pedagogiken kan förbättras.   

 

Utomhuspedagogik är ett stort begrepp men själva pedagogiken är ännu större förklarar en av 

pedagogerna i intervjun. Pedagogiken är något som pedagoger själv formar utifrån olika styrdokument 

och läroplan, men det finns vissa saker som alla pedagoger som arbetar i I Ur och Skur verksamheter 

ska följa hävdar pedagogerna. Vid intervjun förklarar båda pedagoger från respektive ur och skur 

förskola att de arbetar med att vara medupptäckande och medupplevande i samband med matematiska 

lärandet (Westerlund 200, s.5).  Där det i princip går ut på att låta barnen få utforska, utveckla sin 

nyfikenhet för ett fenomen och tillsammans med pedagogen finna svar genom utbyte av varandras 

tankar, idéer och reflektioner över vad ett upptäckt fenomen kan vara för något. Med koppling till John 

Deweys teori skapas naturen därmed till en lärande miljö, där barnen får möjlighet till ett mer aktivt och 

betydelsefullt lärande med ett learning by doing, genom olika ute aktiviteter kan barnen själva upptäcka, 

praktisera och inhämta kunskaper, samt upplevelser på ett mer begripligt och roligare arbetssätt 

(Hartman, Lundgren & Hartman 2004, s.17). 

 

Precis som den fria leken och samspelet mellan barn, upptäckte vi också en likhet mellan båda 

förskolorna där pedagogiken inte enbart är riktad för pedagogernas arbetssätt utan det handlar de mesta 

dels att fånga barnens intresse både genom samarbete och som individ.  

 

''Barnen får arbeta i grupper eller hjälpa varandra med att dela sina kunskaper och erfarenheter.'' 

(Förskolan Blomman, Förskollärare) 
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 I det här fallet när barnen arbetar tillsammans eller delar med sig kunskaper så lägger Vygotskij vikten 

på den proximala utvecklingen. Med detta menar han att när barn utforskar själva eller tar hjälp av en 

annan kunnig kamrat så lär de sig att dela med sig sin kompetens men också att synliggöra för vad de 

själv kan som individ (Säljö 2000, s.120-122).  När pedagogen är med barnen men ändå inte styr deras 

vilja att utforska eller uppleva så brukar barnen reflektera tillsammans med andra barn. Detta är även ett 

sätt där barn imiterar varandra i sina praktiska handlingar (Strandberg 2006, s.51).   

 

Med fokus på att analysera och jämföra pedagogiken på båda ur och skur förskolorna Kaktus och 

Blomman, kunde vi utifrån genomförda observationer finna till en början likheter i båda förskolornas 

dagsrutiner med barngrupperna, som att först inleda med en morgonsamling med barnen på förskolans 

utegård, innan det blir dags att bege sig på promenad till skogen. När pedagogerna med barngrupperna 

sedan väl anländer till skogen, fortsätter de under förmiddagen med att ha exempelvis en gemensam 

sångstund eller en planerad lek och lärande aktivitet i samband med ur och skurs grundläggande 

pedagogik om naturen och skogsmiljön, där pedagogen till exempel samtalar med barnen om vad som 

kan finnas ute i naturen och låter även barnen på egen hand upptäcka och samla på skogsmaterial som 

barnen själva hittar i skogen t.ex. växter, kottar och stenar.  

 

Genom utomhuspedagogik har pedagoger möjligheten att integrera flera ämnen med varandra, som 

exempelvis språkutveckling och matematik, där barnen kan få sitta ute och lyssna på sagor eller samla 

på skogsmaterial för att öva på räknandet (Wilhemsson 2012). En skillnad vi märkte vid observationerna 

var att I förskolan Kaktus delade pedagogen ut en liten korg till varje barn eller i par, som de fick ha 

med sig för att leta efter och samla olika löv, pinnar och kottar som de kunde hitta som kunde ha 

speciellt form eller färg.  Medan på förskolan Blomman hade pedagogen med sig en bok om svenska 

däggdjur, för att samtala med barnen om djuret igelkotten, få fram barnens egna förkunskaper och 

funderingar om igelkotten och låta alla barnen inom gruppen få ta del av varandras reflektioner och 

därmed skapa ett gemensamt lärande.  

 

 

Utifrån observationerna av båda förskolorna Kaktus och Blomman, noterade vi även att barngrupperna 

följde en liknande rutin där barnen fick ha en timmes fri lek precis efter matsäck och fruktstund, för att 

springa, leka upptäcka runt i skogen under pedagogernas tillsyn. Enligt John Deweys teori sker barns 

lärande bäst i samspelet med andra barn eller vuxna och själva omgivningen, vilket det är då som barnen 

utvecklas och lär sig att förstå olika sociala koder (Szczepanski 2009, s.20). I den fria timmes lek som 

barnen får för att leka ute i skogen, får barnen möjlighet till att samspela mer med varandra och utforma 
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fri lek, där de kan bearbeta morgondagens upplevelser och kunskaper med varandra i själva lekens 

process, om till exempel djuret igelkotten och hur den lever i skogen etc. Enligt Lillemyr kan barn även 

på egen hand i den fria leken möta olika former av problemlösning, som kommer få barnet att börja 

reflektera och utveckla nyfikenhet till att vilja förstå fenomenet i problemlösningen. Barnen kan då i 

både samspel med varandra eller på egen hand i den timmes fria lek i skogen ha möjlighet till att 

utforska och bearbeta sina kunskaper på olika sätt, som kommer vidareutveckla deras lärande ett steg 

längre i sin utveckling (Lillemyr 2013, s. 116-119). 

 

8.2 Utemiljö  

 

'' Naturen talar själv för barnen hur man ska ta hand om den genom att låta den vara som den är '‘ 

(Förskola Kaktus, Förskollärare ) 

 

Pedagogerna på I Ur och Skur verksamheter arbetar ständigt med att förmedla till barnen om varför vi 

ska ta hand om vår miljö och natur. Den ovanstående citat är tagen från en av pedagogen från Kaktus 

men är en likhet mellan båda pedagogernas arbetssätt gentemot naturen. Pedagogen berättar att genom 

att barnen får spendera en stor del av vardagen ute i naturen så lär de sig om hur viktigt det är att ta hand 

om naturen och att inte smutsa ner eller förstöra naturen (Drougge1996, s.26-28). Pedagogerna förklarar 

vidare att utemiljön har alltid varit betydelsefull för vår pedagogik och verksamhet och vi grundar oss 

alltid i Läroplanen för förskolan i första hand, där de står att barn ska både utveckla och få förståelse för 

naturen och naturens olika processer (LpFö98-rev10).  

 

''Precis som läroplanens mål så har I Ur och Skur också mål att ha barnets intresse i centrum för 

utevistelsen förklarar pedagogerna.''  (Förskolan Blomman, Förskollärare ) 

 

Vi upptäckte att barnen var alltid i centrum för all arbete som pedagogerna gjorde och de tyckte dem var 

det viktigaste målen precis som läroplanens mål. Genom att ha barnen i centrum så fokuserar 

pedagogerna på att planera aktiviteter utifrån deras intresse, samt att leken blir som en metod för att 

kunna använda naturen som en kunskapskälla (Drougge 1996, s .130).  Vi upplevde att naturen var ett 

rum fullt med olika kunskaper och barnen utvecklade ständigt genom att reflektera och diskutera. En av 

pedagogerna förklarar tydligt hur de tar vara på barns tankade och reflekterande och hur de arbetar 

vidare med det.  
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’’När barnen är ute i naturen så får de många tankar om hur naturen bildas, hur trädet växer eller hur 

fjärilarna födds. När vi som pedagoger utvecklar det genom att berätta så bli barnen automatisk 

varsamma om naturen. För att skapa en förståelse kring saker brukar barnen få odla eller hålla på med 

natur material inomhus där de tar del av mer information genom böcker.’’  (Förskola Kaktus, 

Förskollärare ) 

 

När barnen själv praktiserar det de hört, sett eller läst så sitter informationen länge i hjärnan förklarar 

pedagogerna.  Återigen kan vi se att detta arbetssätt som pedagogerna använder sig av kallas även för '' 

Learning by doing' som är ett kunskapsbegrepp av John Dewey.  Där han menar att praktik och teori 

arbetar tillsammans och genom görandet sker lärandet (Brügge och Szczepanski, 2011, s.49-51).  När 

barn om och om igen tränar en sak så utvecklas de även i sitt reflekterande och därför tycker 

pedagogerna att det är smart att ta vara på barns baskunskaper redan i den tidiga åldern. Vidare hävdar 

samma pedagog att inom utomhuspedagogiken så försöker vi pedagoger även lägga baskunskaper hos 

barnen redan i den tidiga åldern om naturen så att de kan ta hand om naturen i framtiden. Dessutom blir 

baskunskaper som en brygga mellan hemmet och förskolan så att intresset lever kvar hos barnet oavsett 

var den befinner sig (Drougge 1996, s.147-150). 

 

Av intervjuerna framgår det även att pedagogerna försöker få alla barn att känna sig trygga i naturen för 

att må bra och ha de roligt.  Utöver det roliga i naturen så förklarar Szczepanski (2007) att det är bra att 

få en variation mellan olika miljöer för ett lärorikt lärande. 

 

 ’’Lärande får en mening när barn känner sig trygga i utemiljön och den trygga utemiljö är en viktig del 

inom pedagogiken så att barnen kan utforska och pröva sig fram som individ och i samspel med andra’’ 

(Förskolan Blomman, Förskollärare ). 

 

Lärandet kan ses med olika '' glasögon'' upplevde vi och därför anser vi att pedagogernas egna 

kunskaper och erfarenheter spelar en stor roll för barns matematiska lärande. Dewey hävdar också att 

pedagogernas ämneskunnande och kunskaper har alltid haft en stor roll för barnens utveckling så att de 

kan fostras till goda medlemmar i samhället, samtidigt som Doverborg (2006) betonar att barn är som 

små frön och lär sig nya saker väldigt snabbt. Barnens matematiska lärande kan ske både utomhus och 

inomhus men Dewey poängterar att miljön i det lärande rummet kan bidra till ett aktiv utveckling inom 

den sociala omgivningen för barnen. Vygotskij hade också liknade tankar som Dewey där han förklarar 

att genom den sociala utvecklingen kan barnens kognitiva förmågor utvecklas bättre genom samspel 
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med andra (Strandberg 2006, s.11). Genom samspel sker en massa saker där barn bland annat delar med 

sig kunskaper, erfarenheter, känslor och hjälper varandra. 

 

Generella likheter som framkom genom våra observationer av Kaktus och Blommans förskolas 

utemiljöer, är att båda förskolorna befinner sig mitt i villaområden, som geografiskt har nära tillgång till 

natur och skogsområden i närheten att gå till. På båda ur och skur förskolorna har de därmed en fördel 

att lätt kunna ta med barngrupperna ut på promenad till skogen, med tanke på att promenadsträckan dit 

inte är ganska lång att ta sig till, samt att det finns öppna gröna gräsfält med mycket utrymme för lek 

aktiviteter som pedagogerna kan göra tillsammans med barnen och berg där barnen kan klättra upp på. 

 John Dewey menade även att en miljö har en betydande roll för barns lärande, då det är utifrån 

omgivande miljö som barnen kommer inhämta tidiga kunskaper och erfarenheter från (Säljö 2012). 

Pedagogerna kan med hjälp av naturen och utrymmet som finns där skapa en rolig lärandemiljö för 

barnen, där barnen samtidigt kan i det fria utrymmet uppleva naturen med alla sina sinnen genom att 

aktivt delta och använda sin hela kroppsmotorik (Szczepanski 2007, s. 22-24).   

 

En skillnad var dock att skogsområdet som förskolan Blomman brukar gå till, är ett ganska stor och 

bredd skogsområde som, är beläget högt upp på ett berg, där barngrupperna får klättra en ganska bra bit 

upp för att komma upp till platsen i skogen där de brukar ha samling och äta matsäck. Förskolan Kaktus 

har däremot ett skogsområde på en jämnare markhöjdnivå, där barngrupperna behöver inte klättra upp 

ganska mycket för att ta sig till deras samlingsplats inne i skogen.  

  

Genom att barngrupper från båda förskolor får vistas och röra på sig ute i naturen, får de ändå en 

omedvetet matematisk träning ute i naturen.  Doverborg & Emanuelsson(2006) förklarar att barns tidiga 

matematiska baskunskaper börjar ta form redan genom barnets tidiga samspel med sin omgivning, 

inklusive naturen där barn möter omedvetet matematik genom utevistelser. Genom våra observationer 

har vi hunnit märka att exempelvis barn som springer i skogen på olika markhöjder, tränar inte enbart 

sin motorik, utan också lär sig att se och beräkna en form av rumsuppfattning och lägesposition i 

förhållande till sin kroppsstorlek och hur de förflyttar sig på olika markhöjder genom skogen. Sedan ett 

annat exempel på ett barn som försökte lyfta upp en stor stenblock, men märker att stenen är för tungt 

och ber en annan kamrat att hjälpa till, blir detta en form av en vardags problemlösning, som båda 

barnen tillsammans försöker hjälpas åt att lösa hur stenen ska kunna lyftas upp osv. 
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8.3 Matematik i förskolan 

 

‘‘Matematik är något som jag som pedagog upplever jätte roligt att arbeta med men också oändligt. '‘ 

(Förskolan Kaktus, Förskollärare ) 

 

Pedagogen från förskolan Kaktus berättar vid intervjuerna att matematik är närvarande i allting vad man 

än gör och båda pedagogerna är överens om att matematik är ett ämne som har blivit mycket viktigare i 

förskolans verksamhet än vad det var förr. En likhet som vi såg var att båda pedagoger höll med om att 

matematik är oändligt och något som vi kommer använda hela vårt liv.  Emanuelsson (2006) förklarar 

att i förskolans verksamhet finns matematik överallt och därför har matematiken blivit ett viktigt ämne 

och mål i förskolan. Matematik finns både inomhus och utomhus och det är pedagogernas arbetssätt som 

spelar roll för hur den synliggörs för barnen betonar en av pedagogerna i intervjun. Pedagogerna har 

olika sätt att synliggöra matematik men för att kunna göra det så är de viktigt att pedagogerna är insatta i 

ämnet (Björklund 2009, s. 8). Vi upptäckte också att pedagogernas kunskaper och erfarenheter kring 

ämnet matematik speglar på vilken attityd man har till ämnet. Björklund konstaterar att positiva attityder 

kan skapa en rolig lärandemiljö och kan även få barnen bli intresserad av matematik. Doverborg och 

Emanuelsson har också likadana åsikter som Björklund om att den positiva attityden till ämnet avgör 

hur barnet ser och upplever ämnet i framtiden.  

Av intervjuerna fick vi också veta hur pedagogerna tillämpar matematik i utemiljö.  

 

''I utemiljö kan man jämföra blad, bygga kojor, hitta mönster eller räkna träd, och matematik uppstår 

överallt och på så sätt använder barnen matematik på egen hand i många olika situationer för att 

hantera och lösa olika problem. '‘ (Förskolan Blomman, Förskollärare) 

 

Matematik är inte bara ett ämne som handlar om att sitta och räkna utan det är mycket mer än så 

upplever vi precis som en av pedagogerna. En annan likhet som vi såg mellan förskolorna var att I Ur 

och Skur verksamheter försöker pedagogerna använda matematik på alla möjliga sätt och att utemiljö 

utvecklar barnens fantasi och kreativitet. Vygotskij tar upp i sin teori om att fantasi och kreativitet är 

enormt viktigt i barnens liv och för att kunna utveckla det så är det viktigt att kunna dela med sig tankar 

och kunskaper som sker genom interaktion med omgivningen. I detta sammanhang har även Dewey 

påpekat att erfarenhetsläran bygger på interaktion och då uppstår en massa andra saker också, så som 

kreativiteten (Szczepanski 2007, s.22). 
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På båda förskolorna har vi noterat genom våra observationer hur pedagogerna kan göra matematiska 

aktiviteter med barnen på olika roliga sätt, att exempelvis samla och räkna kottar eller jämföra storlek på 

olika löv mm. Doverborg & Emanuelson (2006) nämner att matematiska aktiviteter är ett sätt för 

pedagoger att synliggöra matematik i en utemiljö, som till exempel att jämföra former och mönster på 

olika blad, vilket då blir en matematisk träning för barnen, samtidigt som barnen lär sig nya saker om 

naturen. Den grundläggande likheten är att pedagogerna från båda ur och skur förskolorna kopplar 

matematiken till naturen samtidigt, att få barnen att upptäcka och använda olika naturliga skogsmaterial, 

för att samtidigt visa barnen att matematik kan användas på olika sätt för problemlösningar och kan 

finnas överallt även ute i skogen och naturen.  Barnen kan dessutom i samspel med en vuxen och 

varandra lära sig att använda matematiska begrepp och uttryckssätt, för att börja förstå hur matematik 

kan användas som ett kommunikativt redskap och för att eventuell kunna tolka nya kommande okända 

begrepp och symboler (Björklund 2009, s.16). Barnen utvecklar på sådant sätt sitt matematiska tänkande 

i parallell med naturlärandet. 

 

Både pedagogerna i ur och skur förskolorna använde en ganska lik matematisk övning att gruppera 

barnen i par precis innan promenaden till och från skogen. Det var bra träning men samtidigt försökte 

barnen hjälpa varandra att leta fram sitt kamratpar.  Till exempel kunde barnen ha svårt att utläsa hur 

många olika antal prickar det var på varje lapp och då kunde barnen tillsammans hjälpas åt att räkna 

dem. Detta är ett sätt som Vygotskij kallar för '' den proximala utvecklingen'' som bygger på att en 

kunnig kamrat hjälper den andra genom att vägleda eller dela med sig sina kunskaper.   Syftet med 

övningen förutom att träna på matematik, var också att möjliggöra för varje barn att hitta en kamrat att 

gå med i par och att alla barn ska kunna umgås med alla oavsett vilken kompis de får gå tillsammans 

med. 

 

Pedagogen från förskolan Kaktus hade tagit fram ur en tygpåse olika lappar som hade illustrerade olika 

antal prickar på, som utseendet på en tärning, där barnen fick ta en lapp för att räkna ihop antalet prickar 

de såg på sin lapp och sedan hitta den kamrat som fick exakt samma antal prickar, för att sedan gå 

bredvid i par med den kamraten. Det var några barn som pekräknade prickarna en efter en, medan några 

barn var snabba att uppfatta hur många antal prickar det var genom att bara titta utan att räkna. Detta är 

en subitiseringsprocess där barnen har lärt sig att uppskatta antalet av något samlade i små mängder och 

kan skilja mellan en, två eller flera enheter uppdelade i olika mängder utan att behöva räkna upp varje 

objekt i mängden för sig (Björklund 2009, s. 62).  Pedagogen från förskolan Blomman använde däremot 

pinnar, istället för lappar, där varje pinne hade en fasttejpad siffra på. Varje barn fick ta en pinne och 

titta på vad det var för siffra de såg, för att sedan hitta kamraten som fick en pinne med exakt samma 
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siffra och gå tillsammans i par. Barnen fick därmed som skillnad träna på att känna igen en siffra i skrift 

form mer än som en subitiserings inlärningsform.  

 

 

På de båda förskolorna hade barngrupperna lärt sig att känna igen och använda namn för olika 

stoppställen på väg till och från skogen., där barnen vet att dessa olika stoppställen markerar vart de ska 

stanna och vänta, ifall de råkar springa i förväg eller gå vilse från pedagogen och resten av barngruppen. 

En intressant notering som gjordes var dock att i de båda förskolorna var det just de bestämda namnen 

på de olika stoppställena, där vi märkte en liten skillnad. I förskolan Kaktus namngavs stoppställena 

med sagoinspirerade namn som till exempel kungariket, trumman, medan i förskolan Blomman var 

namnen kopplade till faktisk vad som kunde ses på själva stoppställena där på plats, som exempelvis gå 

till det röda huset, stå vid det stora trädet, vänta på gröna fältet etc.  

 

9. Sammanfattning /Slutdiskussionen 

 

Syftet med vårt examensarbete var att med hjälp av komparativ metod och kvalitativ metod få en 

bredare syn och kunskap om hur pedagoger arbetar med barns matematikinlärning i utemiljö. Vi ville 

också se hur I Ur och Skur förskolor arbetar med matematik, där de redan har en natur inriktning. Vi 

anser att vi har uppnått syftet med vår studie genom vår insamlingsmetod, där vi bland annat fokuserade 

på observationer, intervjuer utifrån jämförelse av förskolorna.  Vårt syfte har också uppnått väl genom 

att vi fick ett berikande resultat som vi har använt till vår diskussion.  

 

Vår ena frågeställning handlar om hur pedagogerna arbetar med utomhusmatematik. Vi har utifrån vårt 

insamlingsmaterial besvarat frågan genom att utevistelsen är det centrala I Ur och Skur förskolor och 

matematik är ett viktigt mål i verksamheten och barnens liv. Utevistelsen i naturen eller skogen kan bero 

på en hel del saker och vi har sett att alla förskolor inte har tillgång till en bra utemiljö. Med detta menas 

att alla I Ur och Skur förskolorna inte har en stor natur utrymme eller skog i närheten.  Szczpanski 

(2007) lägger också vikten på att en bra utemiljö är viktigt för lärande som senare blir viktigt för 

matematikinlärning. Vi tycker även att naturen och skogen blir ett aktivt pedagogisk lärande rum där 

barn spenderar en stor del av dagen.  

 

Något som framkommer tydligt i vår studie är hur utomhusmatematik kommer till nytta genom 

aktiviteter som även är den andra frågeställningen. Vi anser att vi har fått bra och tydliga resultat om 

vilka aktiviteter som används och hur matematik kommer i form när barnen är ute. Pedagogerna berättar 
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att matematik finns överallt i barnens vardag och att deras roll är att vara närvarande och deltagande i 

barnens utforskande. Precis som Doverborg & Emanuelsson (2006) så tycker vi också att pedagogernas 

positiva attityder till matematik skapar lusten till lärande som senare påverkar vad de tycker om ämnet i 

framtiden. Vidare fick vi även ta del av styrda aktiviteter med fokus på matematik samt att vi kunde 

observera mycket matematik övningar i den fria leken. Den sista frågeställningen som handlar om att se 

likheter och skillnader i pedagogernas arbetssätt med matematikinlärning utomhus, har vi därmed 

besvarat i analysdelen genom att dra generella likheter och skillnader utifrån det som framkommit i 

intervjuerna och observationerna. 

 

Frågeställningar kunde besvaras genom att använda två välkända teorier av Lev Vygotskij och John 

Dewey. Sociokulturella perspektiv och Pragmatisk perspektiv. I dessa två teorier har vi valt att inrikta 

sig på begreppet ''Den proximala utvecklingen'' och '' Learning by doing''.  Vi anser att båda begreppen i 

teorierna var hjälpmedel till att kunna forska och undersöka hur matematik kan användas i vardagen. 

När barnen tar del av nya kunskaper och information, då brukar pedagogerna utveckla deras intresse 

genom olika praktiska övningar som är ett sätt ur Learning by doing. Dewey menar att utan praktik har 

man igen nytta av teori och därför är praktiska saker viktiga för barns utvecklig. De olika praktiska 

övningar kan göras både enskild eller i samspel med varandra som kan inledas i den proximala 

utvecklingen. Vi har utifrån observationer tagit del av hur barn löser matematiska problemlösningar i 

vardagen i samspel med andra. När barn gör saker tillsammans så brukar de hjälpa varandra genom att 

dela med sig sina kunskaper men också att kunna ta hjälp av en kunnig kamrat (Strandberg 2006, s.11). 

Både Learning by doing och den proximala utvecklingen har varit en viktigt redskap i vår studie för att 

synliggöra hur pedagogerna använder matematikinlärning utomhus samt hur båda begreppen blir 

komplement till varandra.  

 

En tydlig slutsats som vi kom fram till i vår studie var att pedagogiken I Ur och Skur förskolor har en 

central roll i samband med naturen, där pedagogernas delaktighet blir betydelsefull för matematik 

lärandet. En viktig aspekt som vi såg i vår undersökning var att naturen och lärandet är samspelande 

komponenter. Om pedagogerna inte skulle använda naturen som ett redskap för roligt och lärorikt 

lärande skulle barnen förmodligen tycka att matematiken är tråkigt att hålla på med. En slutsats som vi 

kan dra av vår studie är att matematik utomhus framstår som roligare för barnen då de är ett öppet rum 

med naturliga saker där de kan hoppa, klättra och röra sig fritt medan i en inomhusmiljö blir det mer 

begränsad.   
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Av vårt examensarbete har vi också kommit fram till att matematik är ett ämne som både är viktigt och 

något som vi människor kommer att möta varje dag. Pedagogerna använder olika arbetssätt för att 

stimulera och skapa intresse kring matematiken och naturen blir ett naturligt hjälpmedel för 

pedagogerna. Vi anser också att barnens intresse hänger mycket på vad de har för humör som kan 

speglas utifrån vädret men att deras intresse står i centrum för all arbete som sker i verksamheten.  

Under hela undersökningen har vi tagit del av pedagogernas sätt att arbeta med matematik i utemiljö.  

 

Utifrån vår studie har nya tankar väckt hos oss där vi tyckte att vidare forskning kan bland annat vara att 

undersöka utomhusmatematik utifrån barnens perspektiv. De vill säga att barnen får berätta genom 

intervjuer vad matematik är för dem och hur de upplever matematik inomhus/utomhus. Dessa tankar 

väckte på grund av I Ur och Skurs mål om att ha barnet i centrum för all arbete, då blev vi nyfikna vad 

barnen själv har för intresse och vilka aktiviteter skulle de vilja göra.  

 

 

Avslutningsvis vill vi som blivande förskollärare påpeka att John Dewey och Lev Vygotskijs teorier 

kring samspel och lärande kommer alltid ha en stor användning i kommande läraryrket, där vi menar att 

med hjälp av teorier och forskning kan man förenkla sitt pedagogiska arbete samt att man hela tiden är 

uppdaterad med ny forskning. Utöver teorier så är läroplanen en viktigt redskap att ha under hela 

läraryrket för ett kunna skapa och utveckla en bättre verksamhet och arbetssätt.  
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Bilaga 1 

 

Samtyckesbrev 

     2015-10-12 

Hej 

 

Vi är studenter på Förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola. På den 7:e 

termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och vårtkommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla 

om utomhuspedagogik med fokus på matematik. Vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med 

matematik utomhus och också få fram hur vistelsen i ute miljö kan påverka matematik inlärningen hos 

barn. För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet under vecka 44-45. 

Vi skulle då vilja observera en förskollärare under några timmar och sedan intervjua samma 

förskollärare nästa dag. Vid intervjun kommer vi använda oss av ljudupptagning och anteckningar. Vid 

observation kommer vi vara vid sidan samt anteckna.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för barnens och pedagogernasdeltagande i studien. 

Allmedverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen 

har påbörjats.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Sumbal Bhatti och Natalie Bustamante 

 

Handledare; 

Victoria Kawesa (Södertörns Högskola)  

Tel:  

Mejl: 
Natalie Bustamante 

Tel:  

Mejl: 

 

 

Sumbal Bhatti 

Tel:  

Melj  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

 

 Vad innebär utomhuspedagogik för dig?  

 

 Kan ni berätta några exempel på hur man kan tillämpa matematik i en ute pedagogisk miljö med 

barnen?  

 Hur ser ni allmän på skillnader mellan att undervisa inomhus jämfört med att vara utomhus?  

 

 Vi är medvetna om att det kan bli lite utmanande att vara ute med en barngrupp när det är dåligt 

väder ute, speciellt under vinter halvåret, hur ser ni på detta? 

 

 Vilka teorier eller forskning föjler ni när ni arbetar utomhus? 

 

Tack för att vi fick intervjua.  

 

Om du har några frågor eller vill veta något mer så får du jätte gärna höra av dig till oss.  

 

Telefon nr hittar du i samtycke brevet skickat via 

 

 

 


