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Abstrakt 

Syftet med studien har varit att synliggöra förskollärares erfarenheter av hur utomhusmiljön kan 

bidra till undervisning i matematik. Insamling av material har skett genom sex kvalitativa 

intervjuer som genomfördes på tre olika förskolor. Bearbetning av det insamlade materialet skedde 

genom en innehållsanalys där tre huvudteman blev synliga, vilka sedan presenteras i studiens 

resultat. Det som blev tydligast i resultatet för studien var att planerad undervisning i matematik 

inte är särskilt vanligt i utomhusmiljön, utan att undervisning i matematik oftast sker i situationer 

som uppstår spontant. Respondenterna ansåg att pedagogerna har en viktig roll när det kommer till 

barns lärande i matematik. En slutsats av detta blev att det snarare är pedagogerna som är den 

viktigaste faktorn när det kommer till barns utveckling och lärande i matematik, oavsett om det är 

i utomhus- eller inomhusmiljön. 

 

Nyckelord: Matematik, Förskola, Undervisning, Utomhusmiljön 
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1. Inledning 

Undervisning har fått en allt viktigare betydelse i förskolans verksamhet, inte minst på grund av 

den reviderade läroplanen, Lpfö 18, som infördes 1 juli 2019. Den största förändringen mellan den 

gamla läroplanen Lpfö 98 och den nya, Lpfö 18, är att begreppet undervisning införts (Skolverket, 

2016; Skolverket, 2018). I Lpfö18 står det att undervisning ska ingå i utbildningen, med 

innebörden att stimulera och utmana barnen utifrån läroplansmålen (Skolverket, 2018). Det finns 

tre mål som är direkt kopplade till barnens matematiska utveckling. Dessa innefattar bland annat 

att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, 

urskilja, beskriva, reflektera samt lösa problem som kan uppstå i deras vardagen (ibid.). 

Varför matematik i utomhusmiljön? En anledning är att det finns forskning angående naturens 

inverkan på barns hälsa och lärande där vistelse och aktiviteter i naturen kan ha en positiv effekt 

på barns fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala hälsa (Cheng & Monroe, 2012; Söderström 

m.fl., 2013; Ward Thompson m.fl., 2012). Den andra orsaken är att naturen, som Ohlsson (2015) 

beskriver det ”full av former och formler vilket gör att det är väldigt lätt att tänka matematik när 

man vistas ute” (s. 31). Detta är även en av orsakerna till att matematiken fått ett stort genomslag 

i utomhuspedagogiken. Där hamnar fokus på att använda utomhusmiljön som en metod för att 

läroplanens mål och riktlinjer ska uppfyllas (ibid.). Naturens positiva effekt samt egna erfarenheter 

från verkligheten angående pedagogers förhållningssätt till undervisning i utomhusmiljön skapade 

intresset att synliggöra förskollärares erfarenheter om hur utomhusmiljön kan bidra till att utmana 

och stimulera barns matematiska utveckling och utforskande.  

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares erfarenheter av hur utomhusmiljön kan bidra 

till undervisning i matematik. 

-    På vilka sätt bidrar eller inspirerar utomhusmiljön till planering av den matematiska 

undervisningen enligt förskollärarna? 

-    Vad är utomhusmiljöns roll vid undervisning för att utmana och stimulera barns 

matematiska utveckling och utforskande enligt förskollärarna? 

-    Vilket innehåll i matematiken bearbetas vid undervisning i utomhusmiljön utifrån 

förskollärarnas erfarenheter? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt görs en genomgång av tidigare forskning och annan litteratur som är relevant för 

studien. Denna del innehåller bland annat undervisning i förskolan, pedagogik i utomhusmiljön 

och matematik i förskolan. 

3.1. Undervisning i förskolan 

Undervisning är ett nytt begrepp i förskolans kontext i och med den nya revideringen av läroplanen 

där begreppet för första gången blev synligt i förskolans läroplan, Lpfö 18 (Se Skolverket, 2010, 

2016, 2018; Utbildningsdepartementet, 1998). I Lpfö 18 står det att undervisning ska ingå i 

utbildningen, med innebörden att stimulera och utmana barnen utifrån läroplansmålen (Skolverket, 

2018). Undervisning i förskolan är möjlig under hela dagen och innebär att förskollärarna behöver 

ha både didaktiska- och ämneskunskaper för att kunna utforma undervisningens aktiviteter och 

syften vid mötet med barnen (Sheridan & Williams, 2018a). Undervisningsbegreppet har blivit ett 

diskuterat område i förskolans kontext, vissa förskollärare ser det som en plåga med högre krav 

och att förskolan blir mer skolifierad, medan andra påpekar att det kan bidra till en högre status för 

förskolläraryrket (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Kraven som Jonsson m.fl. 

(2017) beskriver att det som förskollärarna upplever är en ökad medvetenhet och planering 

gällande hur undervisningen bör gå till samt hur undervisningsbegreppet ska användas och 

hanteras. Ett annat krav som upplevdes var mer dokumentation gällande barnens lärande, detta för 

att synliggöra lärandeprocessen och det barnen får möjlighet att lära av situationen. Förskollärarna 

i Jonsson m.fl. (2017) studie förde ett resonemang angående vilka sammanhang som undervisning 

sker i och tar då upp att “graden av medvetenhet hos förskolläraren ... avgör om det är undervisning 

i syfte att lära ut något specifikt eller om det istället är en omedveten handling och därmed inte blir 

undervisande” (ibid., s. 97). Den kritik som Jonsson m.fl. (2017) tar upp innefattar bland annat 

kritik mot att undervisningsbegreppet nu införts i förskolan, där både vårdnadshavare och 

pedagoger visar ett visst motstånd till detta. Kritiken från pedagogerna handlar om att den förskola 

som varit inte längre duger, utan nu kräver mer planering. Detta i motsats till uttalanden som menar 

på “att barn förmodligen inte tycker att det är jobbigt att lära och att de tänker att de kan leka utan 

att känna prestationskrav” (ibid., s. 105). I Jonsson m.fl. (2017) studie framgår det att pedagogerna 

är villiga att arbeta med undervisningens kvantitet och kvalitet då undervisning kan ses som en 

rättighet för alla barn. Undervisningen i förskolan bygger både på barnens egna lärande när de 

utforskar, observerar, lyssnar och prövar, samt att den bygger på förskolans läroplan och dess 

riktlinjer för barns lärande (ibid.). I Lpfö 18 beskrivs förskollärares ansvar när det kommer till 

undervisning i förskolan. Det är bland annat förskollärarens ansvar att leda de målstyrda 

processerna, likaså att ansvara för att undervisningen bygger på omsorg, utveckling och lärande 

som en helhet (Skolverket, 2018). Den planerade undervisningen ska utgå från både barnens 

erfarenheter och kunnande, och ha sin grund i läroplanen. Det är inte bara den planerade 

undervisningen som förskollärarna ska ansvara för, utan även spontana situationer och barnens 
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intressen ska bli en del av undervisningen i förskolan (Skolverket, 2018). Enligt Lpfö 18 är det 

även förskollärarens ansvar att miljöer och innehåll utvecklas pedagogiskt för att skapa möjlighet 

till en utvecklande och lärande miljö för barnen. Förskolläraren har det huvudsakliga ansvaret i 

arbetslaget för att undervisningen sker, något som inte innebär att de övriga i arbetslaget inte 

medverkar vid undervisning för att skapa möjligheter för barnen att utveckla och lära (ibid.). 

Jonsson m.fl. (2017) lyfter att en av förskolans styrkor i undervisning kan vara att den sker med 

barn. Det innebär att förskollärarna tar tillvara på det som är meningsfullt för barnen, men även att 

barnens intressen kan riktas mot innehåll i undervisningen som dagens samhälle ser som viktigt. 

Det är även av vikt att utbildningen, förskolans verksamhet, och därmed även undervisningen 

bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att förskollärarna har intagit 

ett vetenskapligt förhållningssätt vid planering av undervisning som bygger på vetenskapliga 

metoder och erfarenheter som har blivit systematisk dokumenterade under en längre tid (Sheridan 

& Williams, 2018a). Något som Lpfö 18 och skollagen, SkolL, (2010:800), tar upp är det 

systematiska kvalitetsarbetet, vilket innebär att förskolan på ett systematiskt sätt ska urskilja, 

utvärdera och utveckla olika aspekter som är av stor vikt för barnens lärande och utveckling (SkolL 

4:2–8; Skolverket, 2018; Öqvist & Cervantes, 2018).  

Didaktik och undervisning går hand i hand, medan lärande å andra sidan kan vara ett resultat av 

undervisning (Sheridan & Williams, 2018b). Didaktik kan förklaras som läran om undervisning 

eller undervisningens och inlärningens teori och praktik (Selander & Kroksmark, 2019). När man 

talar om didaktik kommer ofta fyra frågor till tals, Vad ska läras ut? Hur ska det läras ut? Varför 

ska det läras ut? och För vem ska det läras ut? Dessa frågor kan ställas vid planering av 

undervisning (Sheridan & Williams, 2018b). De didaktiska frågorna är kopplade till vilka 

förutsättningar undervisningen har och hur undervisningen kan genomföras, men även till 

individens lärande (Selander & Kroksmark, 2019). Undervisning i förskolan kan enligt Sheridan 

och Williams (2018c) “utifrån ett kvalitetsperspektiv förstås som en interaktiv och dialogisk 

process där förskollärare utifrån kunskap och kreativitet, kommunicerar och integrerar sina 

avsikter med undervisningen med barns intresse och vilja att lära något” (s. 59). Sheridan och 

Williams (2018c) framhåller därav vikten av barns utveckling av förståelse, barns lärande och 

deltagande i läroplansmålen genom att förskollärare medvetet behöver möjliggöra för villkoren. 

Detta kan göras genom att gemensamt skapa ett objekt för lärandet som barnens uppmärksamhet 

riktas mot.  

3.1.1. Variation som ett sätt att lära 

Läroplanen för förskola, Lpfö18 (Skolverket, 2018) lyfter fram att barns lärande sker “genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (s. 

11). Vidare beskrivs det även att ett varierande arbetssätt och en stimulerande miljö kan skapa 

förutsättningar för att barnen ska får ett mångsidigt och sammanhängande lärande. 
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Variation i undervisningen och lärandet kan skapa förutsättningar för barnen att urskilja och erfara 

mångfald (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) beskriver variation genom variation för att synliggöra och variation för att 

expandera. Att använda variation för att synliggöra förklarar Doverborg m.fl. (2013) med att 

pedagoger bör planera undervisningen på ett sätt som gör det möjligt för barnen att urskilja och se 

kontraster. Begreppet variation för att expandera beskrivs som ett sätt för att utöka barnens 

tankevärld genom att barnen får dela med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer för att samtidigt 

få ta del av andras erfarenheter och tankar. Detta för att barnen ska få uppleva att det finns olika 

sätt att se och uppleva fenomen (ibid.). Att använda variation vid undervisning och lärande är något 

som även Sheridan och Williams (2018a) framhäver. Sheridan och Williams beskriver att om 

pedagogerna på ett didaktiskt sätt använder variation kan de skapa möjlighet för barnen att 

reflektera och på sikt utveckla barnens lärande. I den studie som Öqvist och Cervantes (2018) gjort 

synliggjordes det att rektorn på förskolorna tar upp variation i undervisning som en viktig aspekt 

i barns lärande. Däremot kopplade rektorerna inte variation till de målrelaterade processerna i 

lärandet, utan variation användes istället i termer om varierat material, varierad miljö och 

varierande metoder som variation i lärande. Rektorerna associerade inte variation i lärande till mer 

strukturerat eller planerat lärande där kommunikationsarbete, utveckling av 

problemlösningsfärdigheter och mer praktisk matematik var fokuserat (ibid.).  

3.2. Pedagogik i utomhusmiljön 

Att använda utomhusmiljön vid undervisning kan ha en positiv effekt på barns entusiasm och 

motivation, något som Moffett (2011) synliggjorde i sin studie. Det blev där synligt att 

pedagogerna lyfter fram hur barnen blev mer motiverade att arbeta med matematik utomhus 

jämfört med inomhus. Det faktum att aktiviteterna var mer praktiskt utformade bidrog även det till 

en positiv effekt, något som både pedagogerna och barnen redogjorde för. Studien visade även att 

barnen fick möjlighet att använda matematiken vid mer verkliga situationer (ibid.). Får barnen 

möjlighet att träna på verkliga problem och scenarier utifrån arbetssättet som används eller är det 

endast klassrumsmatematik som genomförs i en utomhusmiljö är en fråga som Moffett (2011) 

ställer sig. Följaktligen lyfter Moffett att det behövs mer forskning angående ämnet. Några 

nackdelar med att undervisa i utomhusmiljön blev synliga i den studie som Moffett (2011) 

genomförde, bland annat tiden det tar att planera för en aktivitet, vädrets inverkan och säkerheten 

för barnen gällande barngruppens storlek som pedagogen måste se efter var faktorer att ha i åtanke 

(ibid.). Szczepanski och Dahlgrens (2011) lyfter fram att pedagogik i utomhusmiljön kan bli ett 

bra komplement till den mer traditionella undervisningen inomhus. Lärarnas erfarenheter i 

Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie visade på att utomhusmiljön bidrog till konkreta 

aktiviteter och upplevelser där barnen fick använda hela kroppen och alla sina sinnen vid lärandet. 

De belyser dock att både inomhus- och utomhusmiljön bör vara planerad på ett sådant sätt att 

barnen får tillgång till både teori och praktik i sitt lärande och utforskande (ibid.). Det finns även 

studier (se Cheng & Monroe, 2012; Söderström m.fl., 2013; Ward Thompson m.fl., 2012) om 
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naturens påverkan på barn och vuxnas hälsa som bland annat visar på att möjlighet till vistelse i 

och närhet till naturen kan få positiva effekter på människors fysiska, psykiska, känslomässiga och 

sociala hälsa. Utifrån Szczepanski och Dahlgren (2011) studie om lärares uppfattningar om lärande 

och undervisning utomhus blev det synligt att undervisning i utomhusmiljön ger ett ökat lärande 

genom sinnliga och praktiska erfarenheter. Fortsättningsvis visar Szezepanski och Dahlgrens 

studie på att “den kroppsliga, [och] sinnliga platsuppfattningen kommer till uttryck i skapandet av 

fria rum – lärandet utomhus avgränsas inte av klassrummets väggar” (ibid., s. 42, mitt tillägg inom 

haktecken), och belyser att lärandeobjektet kan förstärkas genom rörelse. Utevistelse är även en 

viktig del av barnens vardag i förskolan och Sandberg, Lillvist och Ärlemalm-Hagsér (2018) lyfter 

fram att ”de erbjudanden som framträder i utemiljöns utformning och i språkliga och vardagliga 

handlingar påverkar den lek och det lärande som blir till” (s. 94). Olika miljöer att utforska är något 

som barn i interaktion med både andra barn och vuxna behöver. Barnens kunskaper och 

erfarenheter får i olika miljöer utrymme att testas och vidgas enligt Vygotsky (1995, refererad i 

Sandberg m.fl., 2018). 

Matematiken har fått ett stort genomslag i utomhuspedagogiken på grund av att naturen är full av 

formler och figurer, vilket gör det lätt att arbeta med matematik ute (Ohlsson, 2015). 

Utomhuspedagogik är ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på var lärandet sker där den 

didaktiska delen bygger på att innehållet i lärandet baseras på natur- och kulturmiljön 

(Szczepanski, 2014). Enligt forskargruppen vid Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) 

vid Linköpings universitet beskrivs utomhuspedagogik ur ett lärandeperspektiv på följande sätt, 

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

och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (Szczepanski, 2014, s. 

25). Fokus hamnar på att använda utomhusmiljön som en metod för att läroplanens mål och 

riktlinjer ska kunna uppfyllas (Ohlsson, 2015). 

3.3. Matematik i förskolan 

Matematik är inget nytt i förskolans kontext, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på den 

långa historia matematiken har. Björklund (2007) tar upp att matematiken kan ses som ett arv som 

går tillbaka minst 5000 år i tiden och kan även ses som “ett av de största bidragen till människans 

utvecklande av samhällen och kultur” (s. 2). Matematik är något som människan dagligen 

använder i olika aktiviteter, allt från handel och jordbruk till spel och de mer vardagliga sysslorna 

(Björklund, 2007). Bishop (1988) beskriver sex matematiska aktiviteter, leka, räkna, förklara, 

designa, lokalisera och mäta. Alla aktiviteterna är något människan på ett medvetet och varaktigt 

sätt engagerar sig i, exempelvis genom att interagera med andra. Vidare menar Bishop att 

matematiken uppstått från en kulturell kunskap utifrån dessa sex aktiviteter som människan 

engagerat sig i. Vid en tillbakablick gällande matematikens roll i läroplanen för förskolan, Lpfö, 

blir det synligt att matematiken varit en del av läroplansmålen redan från år 1998 då den första 

nationella läroplanen infördes, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). I Lpfö 98 var bland 
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annat Fröbel en föregångare som stod som inspiration vid skapandet av läroplanen, men Fröbel 

har varit en inspiration till förskolan sedan mitten av 1800-talet (Vallberg Roth, 2006). Fröbel 

ansåg att matematikundervisning var av stor betydelse samt att naturen går att förklara genom 

matematik (Johansson, 1993, refererad i Fröbel, 1995). Vid en senare revidering av Lpfö 98 har 

Bishops sex matematiska aktiviteter lyfts fram som ett sätt att närma sig läroplanens mål och 

intentioner gällande matematik. Detta har legat som grund till Lpfö 98 reviderad 2010 

(Utbildningsdepartementet, 2010). I den nuvarande läroplanen, Lpfö 18, ska förskolan bland annat 

sträva efter att barnen får möjlighet att använda matematik vid problemlösning, undersökning och 

reflektion samt få möjlighet att utveckla sin ”förståelse för rum, tid och form, och grundläggande 

egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera 

matematiskt om detta” (Skolverket, 2018, s. 14). 

Det har de senaste åren uppstått ett ökat intresse för matematikundervisning i förskolan (Björklund 

& Palmér, 2018). Kanske beror det på att matematikundervisning i tidig ålder kan ha en stor 

påverkan på långsiktigt lärande i matematik (Duncan m.fl., 2007). Trots detta kunde inte Watts, 

Duncan, Clements och Sarama (2018) se något större samband mellan barns tidiga 

matematikinlärning och senare lärande i matematik. Deras studie synliggjorde inte att tidig 

undervisning i matematik automatiskt leder till framtida akademiska framgångar.  

3.3.1. Undervisning i matematik 

Vid undervisning i matematik i förskolan kontext kan pedagogerna till exempel införa 

matematiken i barns lek på olika sätt (Björklund, Magnusson & Palmér, 2018). Det kan ske genom 

att pedagogen visar intresse i barnens görande för att skapa dialog med barnen i aktiviteten. Genom 

att ställa frågor eller upprepa det barnet säger synliggör pedagogen för barnet att hen är intresserad 

i det barnet utforskar samt stöttar det barnet gör. Frågorna som ställs till barnen kan utveckla deras 

förmåga att resonera (ibid.). Frågorna som pedagogen ställer och hur pedagogen svarar på barnen 

frågor och även barngruppens storlek kan ha en avgörande roll för hur barnen tar till sig och 

uppfattar matematik (Delacour, 2016). Att matematiskt resonera ingår ofta vid problemlösning och 

innebär bland annat att argumentera och motivera sina slutsatser, lösningar och val antingen 

verbalt eller genom att styrka detta genom att visa genom mönster, sortering eller liknande 

(Björklund & Palmér, 2018). För att barnet ska utveckla sina matematiska resonemang behöver 

pedagogen utmana barnet (Björklund m.fl., 2018). Björklund m.fl. (2018) kunde i sin studie se att 

utöver att visa intresse för barnen erbjöd pedagogerna strategier, där en strategi som blev synlig 

var att räkna. Strategin blev antingen en del i leken för att skapa möjlighet till matematik i leken 

eller att sakta förflytta sig ut ur lekens ram till en mer instruktiv ram för lärande. En annan teknik 

som pedagogerna använde för att införa matematik i barnens lek var att tillföra ett känt koncept, 

exempelvis genom att fråga barnen hur många som får plats och kan bli bjudna på kalas i leken, 

vilket gör att leken får mening och konceptet blir en del av leken (Björklund m.fl., 2018). Detta 

sätt att införa matematik i förskolan är av vikt eftersom det barnen lär blir en förlängning av vad 

det kända konceptet tillför, något som Björklund (2018, refererad i Björklund m.fl., 2018) tar upp 
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utifrån att många matematiska fenomen synliggörs och införs genom konkreta situationer. Ett 

fjärde sätt att införa matematik i barns lek är att utmana begreppens betydelse. Något som kan ske 

genom att ifrågasätta betydelsen av exempelvis siffror eller genom att presentera nya eller olika 

betydelser av begreppen för barnen (Björklund m.fl., 2018). Delacour (2016) lyfter upp att 

pedagogen har en viktig roll i barns lärande av matematik. Detta genom att pedagogen kan bygga 

upp en pedagogisk miljö där barnen får ta initiativet medan pedagogen är mer i bakgrunden för att 

stötta barnen. Även leken kan utgöra viktiga lärtillfällen i matematik (Delcour, 2016), vilket lyfts 

fram tidigare i texten av både Björklund m.fl. (2018) och Helenius m.fl. (2016). Delacour (2016) 

beskriver att pedagogen behöver vägleda barnen för att ett lärande ska ske i leken, samtidigt 

behöver pedagogen följa barnens intressen i det som sker för att ett didaktiskt kontrakt ska 

upprätthållas och för att både barnen och pedagogen ska acceptera spelet eller lekens regler. 

3.3.2. Pedagogens roll och förhållningssätt 

Pedagogens roll i barns lärande är något lyfts fram både i förskolans läroplan, Lpfö 18 (Skolverket, 

2018) och i forskning (Bishop, 1988; Björklund m.fl., 2018). Enligt Lpfö 18 bör en pedagog som 

arbetar i enlighet med läroplanen ha ett förhållningssätt som skapar möjlighet för barnen att 

utveckla både tillit och förtroende till sig själva, samt att pedagogerna uppmuntrar och därmed 

synliggör barnens intressen, nyfikenhet och kreativitet. Utöver detta ska pedagoger ge leken en 

central plats i verksamheten, där både deras förhållningssätt och förskolans miljö ska spegla och 

uppmuntra till lek. Detta eftersom leken lyfts som en betydande del i barnens lärande, utveckling 

och välmående (Skolverket, 2018). Björklund m.fl. (2018) belyser pedagogers engagemang, 

lyhördhet och förståelse som en nyckelfunktion vid barns lärande i matematik. 

Inlärningsmöjligheterna kan se olika ut beroende på hur pedagogerna tar tillvara och svarar på 

barnens initiativ i matematik. Enligt Bishop (1988) är det nödvändigt att lärande i till exempel 

matematik bör ske genom mänskliga lärare och pedagogen behöver ha kunskap och förståelse för 

ämnets värde och historia. En medvetenhet om hur pedagogernas egna lärande kan bidra till barns 

utveckling är av betydelse (ibid.). Medvetenhet är något som även Björklund (2014) lyfter fram, 

här är det medvetenheten om vilka möjligheter och begränsningar det finns för att urskilja olika 

aspekter av ett lärandeobjekt. Björklund (2014) beskriver att en pedagog som är medveten om att 

världen går att upplevas på olika sätt och att ett föremål kan skapa nyfikenhet och utforskande har 

möjlighet att kunna utveckla och utmana barnens förståelse. Följaktligen är det inte själva 

föremålen som påverkar barns lärande, utan pedagogens handlingar (ibid.). Ett uttryck som kan 

vara vanligt i matematik för yngre barn är att matematik finns överallt, detta ställer sig Björklund 

(2013) kritiskt till. Björklund (2013) förklarar att alla barn kanske inte uppmärksammar de 

matematiska sambanden mellan föremål eller händelser i sin omgivning. Först när ett barn, 

antingen själv eller med stöd från någon annan, uppmärksammat och skiljt ut dessa samband går 

det att säga att matematiken finns överallt. Det räcker därmed inte att tänka att barnen kommer 

lära sig matematik på grund av det, utan pedagogens kunskap, handlingar och planering för 

utveckling och lärande är av betydelse (ibid.). 



  

8 

4. Metod 

Studien är baserad på en kvalitativ metod med syfte att synliggöra förskollärares erfarenheter om 

hur utomhusmiljön kan bidra till undervisning i matematik. Metodvalet blev intervjuer eftersom 

erfarenheter kan studeras med hjälp av intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) Nedan 

presenteras metodval, urval, etiska överväganden, genomförande och bearbetning, tolkning och 

analys för att sedan avslutas med en metoddiskussion. 

4.1. Metodval 

Metoden som användes i studien var intervju, vilket är ett sätt att få reda på och samla in kunskaper 

av någon annan, exempelvis dess känslor, uppfattningar eller erfarenheter. Valet att göra en 

kvalitativ intervju av semistrukturerad form byggde på en valmöjlighet av hur många fasta 

frågeformuleringar som skulle finnas med samt hur dessa skulle kompletteras med följdfrågor för 

att få en bredare och mer nyanserad bild om fenomenet. Intervjun bestod av fem fasta frågor som 

följdes upp med följdfrågor anpassade efter situationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En 

intervju av semistrukturerad form innehåller en blandning mellan strukturerat och ostrukturerat 

upplägg. Den strukturerade delen innefattar ett antal förbestämda frågor som kan anpassas utifrån 

situationen i vilken ordning de ställs. Medan den ostrukturerade delen innebär att följdfrågor ställs 

och den som intervjuas har lite mer påverkan (Backman, Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, 

2012). Hur frågorna ställs blir av vikt för att respondenten ska känna sig trygg och villig att svara 

på frågorna och framförallt att frågorna upplevs som tydliga. Att visa intresse för respondentens 

svar har även det betydelse för resultatet av intervjun liksom vikten av att skapa en trygg miljö 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En förberedelse av frågorna har därmed skett i förväg för 

att det ska finnas en säkerhet gällande intervjufrågorna. Det är även möjligt att växla mellan 

intervju och analys för att kunna göra fler intervjuer om det något som skulle behövas och 

uppmärksammas när analysen är påbörjad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Inspelning av intervjuerna skedde med hjälp av mobiltelefon och med tillstånd av intervjuade 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Korta anteckningar gjordes i efterhand exempelvis om 

respondenterna delgav något av vikt efter att inspelningen stoppats, något som kan bidra till att 

materialet får en större fyllighet (Spradley, 1979, refererad i Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

4.2. Urval  

Urvalet begränsades till en kommun i norra Sverige där sex verksamma förskollärare från tre olika 

förskolor deltog i intervjuerna. Miljön för urvalet kan bidra till en ökad trovärdighet i resultatet 

om den är av liknande karaktär och i detta fall var det förskolor. Genom att intervjuerna inte ägde 

rum på en förskola, utan tre, kan även det bidra till en större trovärdigt än om liknande svar under 

intervjuerna samlats in från samma förskola (Svensson & Ahrne, 2015). En av sex respondenter i 
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studien blev delaktiga genom ett snöbollurval, vilket innebär att dessa respondenter blev 

rekommenderade av en annan respondent. Detta bidrog till att antalet respondenter i studien ökade 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Wibeck, 2010). Hur många som intervjuas bör enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) sträva mot att studien uppnått en mättnad och det kan räcka 

med att intervjua ungefär sex personer ur en särskild grupp för att materialet som samlas in ska 

vara relativt oberoende och därmed ge en tillräcklig tillförlitlighet (ibid.). 

4.3. Etiska överväganden 

För att studien ska hålla en god forskningssed innebär det att informations- och samtyckeskravet 

följs, vilket betyder att deltagarna i studien får tillräcklig information för att kunna besluta om de 

vill delta i studien. Även konfidentialitets- och nyttjandekravet följdes under studiens gång, vilket 

innebär att det insamlade materialet måste förvaras och redovisas på ett sådant sätt att deltagarna i 

studien inte går att identifiera. Deltagarnas personuppgifter får inte heller användas för 

kommersiellt bruk eller på andra sätt som kan påverka den enskilde personen. Dessa krav ingår i 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017; Svensson & Ahrne, 2015).  

En reflektion om ett annat etiskt övervägande ägde även det rum, vilket handlade om valet att spela 

in intervjuerna och specifikt hur inspelningarna skulle lagras. Inspelningen och lagringen av de 

inspelade intervjuerna måste följa konfidentialitets- och nyttjandekravet som nämnts ovan 

(Vetenskapsrådet, 2017; Svensson & Ahrne, 2015). Inspelningarna skedde med hjälp av 

mobiltelefon för att sedan på ett säkert sätt lagras via en molntjänst på internet tills studien 

avslutats. De inspelade materialet kommer inte vara tillgängligt att användas till någon annan 

studie än denna. Även anteckningarna som gjorts i samband med intervjuerna har förvarats på ett 

säkert sätt så att ingen annan ska få tillgång till dem. De personuppgifter som tagits emot, 

mejladresser, namn och telefonnummer, finns inte heller de tillgängliga för annat bruk än för denna 

studie. Deltagarna i studien har blivit omnämnda som respondenter för att göra dem anonyma. För 

att informations- och samtyckeskravet ska följas har deltagarna fått information muntligt och/eller 

skriftligt om vad studien handlar om för att själva kunna välja om de vill delta i studien. Varje 

deltagare har även fått ge sitt muntliga samtycke gällande inspelning av intervjun. 

4.4. Genomförande 

Under denna rubrik presenteras det hur kontakten med deltagarna i studien genomfördes samt hur 

intervjuerna gick till och därmed hur studiens material samlades in. 

4.4.1. Kontakt med deltagare 

Kontakt togs med fyra förskolor och sex förskollärare från tre av förskolorna valde att delta i en 

intervju. Två av förskollärarna blev kontaktade genom ett personligt besök på förskolan som de 

arbetade på. En förskollärare kontaktades via sms eftersom jag haft kontakt med hen sedan tidigare, 
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och då valde även två andra förskollärare att delta från hens förskola. Den sjätte förskolläraren 

som valde att delta blev rekommenderad av en annan förskollärare i studien och utgjorde 

snöbollsurvalet. Förskollärarna fick information om syfte med studien, kontaktuppgifter och 

information gällande Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer för att själva kunna 

bestämma om de ville delta i studien. Tid och datum för intervjuerna bestämdes antingen direkt 

vid första kontakten eller senare via mejl och anpassades efter förskollärarnas schema.  

4.4.2. Genomförande av intervjuer 

Genomförandet av intervjuerna började med att förskollärarna fick ge sitt godkännande till att 

intervjun spelades in, vilket gjordes muntligt av samtliga. Under intervjuns gång ställdes fem fasta 

frågor som kompletterades med några följdfrågor anpassade efter respondenternas svar för att 

kunna få ett mer utvecklat svar på de fasta frågorna. När intervjuerna avslutades tackades samtliga 

respondenter för sitt deltagande. Samma dag som intervjuerna genomfördes antecknades centrala 

delar från det som togs upp under intervjuerna. Detta för att finnas som ett stöd ifall något skulle 

hända med det inspelade materialet. Efter varje intervju sparades det inspelade materialet i en 

molntjänst och raderades från mobiltelefonen. Intervjuerna genomfördes inom ett spann av åtta 

dagar. När den tredje intervjun var gjord lyssnades det inspelade materialet från de redan 

genomförda intervjuerna igenom. Efter detta lades en följdfråga till utifrån det som sagts i de redan 

genomförda intervjuerna. Intervjuernas var mellan 11 och 27 minuter långa. Efter genomförande 

av samtliga intervjuer startades bearbetningen, tolkningen och analysen av det insamlade 

materialet, vilket presenteras under rubrik 4.5. 

4.5. Bearbetning, tolkning och analys 

Analysen av datamaterialet utgår från en innehållsanalys av kvalitativ sort. Vid en innehållsanalys 

kan det insamlade materialet till exempel vara transskript av svaren på intervjufrågor (Danielsson, 

2012). Efter att ha lyssnat igenom de inspelade intervjuerna sammanfattades dessa i transkript. Allt 

datamaterial har därmed inte transkriberas utan endas centrala delar i svaren som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar (Alvesson, 2011).  I det transkriberade materialet har 

beteckningen (...) lagts in i vissa fall. Beteckningen förklarar ett avbrott i meningen, antingen på 

grund av känslig information eller att vissa ord ej gått att transkribera. Även beteckningen tre 

punkter … finns i några citat och det förklarar att meningen fortsätter efter eller att en del av en 

mening eller stycke tagits bort. Efter transkriberingen sorterades materialet under de fasta 

intervjufrågorna och en underfråga, något som Danielsson (2012) benämner som domäner i en 

innehållsanalys.  

Intervjusvaren sorterades under varje intervjufrågorna (1-5) och en underfråga (6) nedan: 

1. Vilka erfarenheter har du av att undervisa matematik i utomhusmiljö?  

2. Hur kan en undervisningssituation med matematik i fokus uppstå i en utomhusmiljö?  
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3. Finns det faktorer som kan påverka barns lärande och utforskande i matematik? 

4. Vilket matematiskt innehåll anser du är mest förekommande vid undervisning i 

utomhusmiljön? 

5. Finns det något särskilt område som du brukar undervisa i när det kommer till undervisning 

i utomhusmiljön? 

6. Erfarenheter angående skillnader mellan undervisning ute och inne i matematik 

När materialet sorterats under frågorna ovan och centrala delar hade transkriberats hittades olika 

meningsenheter, det vill säga ett antal ord eller mening som beskriver väsentliga delar i 

respondenternas svar. En meningsenhet kunde till exempel se ut som följande ”Undervisning mer 

inomhus, på grund av vanesak”. Meningsenheterna sammanställdes därefter i koder för att förstå 

sammanhanget i texterna, exempelvis ”matematik i lek” eller ”pedagog, viktig faktor” 

(Danielsson, 2012). Efter kodningen skapades 19 kategorier som sedan låg till grund för tio olika 

teman, de blev synliga när de olika kategorierna hade grupperats och sorterats. Utifrån de tio teman 

som blivit synliga skapades sedan tre huvudteman. Vid analysen användes en analysmall (se bilaga 

1) för att få en överblick av det insamlade materialet och analysen (Danielsson, 2012). 

De tio teman som synliggjordes var: 

1. Förskollärares erfarenheter av att arbeta med matematik i utomhusmiljön (Utifrån fråga 1) 

2. Olika sätt matematik i utomhusmiljön kan uppstå på (Utifrån fråga 2) 

3. Övrigt som påverkar barns lärande och utveckling (Utifrån fråga 3) 

4. Miljön som faktor för barns lärande och utveckling (Utifrån fråga 3) 

5. Pedagogen som faktor för barns lärande och utveckling (Utifrån fråga 3) 

6. Matematikinnehåll som förekommer vid undervisning utomhus (Utifrån fråga 4) 

7. Faktorer som påverkar förskollärares undervisning utomhus (Utifrån fråga 5) 

8. Miljöns uppbyggnad för matematik (Utifrån fråga 6) 

9. Spontana jämfört med planerade undervisningssituationer i matematik (Utifrån fråga 6) 

10. Förskollärarna tankar om matematik ute och inne (Utifrån fråga 6) 

Detta sammanfattades sedan i nedanstående tema som redovisas i resultatet. 

Tre huvudteman: 

1. Faktorer som påverkar barns utforskande och lärande (utifrån tema 5, 4, 3, 1) 

2. Matematikinnehåll i utomhusmiljön (utifrån tema 7, 6, 2. 1) 

3. Skillnader mellan matematik i utomhus- och inomhusmiljön (utifrån tema 10, 9, 8, 1) 
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4.6. Metoddiskussion 

Studien baserades på en kvalitativ intervjustudie som erbjöd deltagarna i studien att dela med sig 

av sina erfarenheter av matematikundervisning i utomhusmiljön. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) nämner att fördelarna med att använda intervju som metod vid insamling av material är att 

ett flertal personers reflektioner och erfarenheter gällande studiens fokus kan synliggöras under en 

relativt kort tid. Det finns även en möjlighet att växla mellan intervju och analys för att kunna göra 

fler intervjuer om det skulle behövas. Det Eriksson-Zetterquist och Ahrne tar upp blev synligt i 

studien eftersom sex intervjuer genomfördes inom spannet av åtta dagar. Under dessa dagar hade 

även en början till analys och bearbetning påbörjats genom att det inspelade materialen hade 

lyssnats igenom för att synliggöra om någon underfråga skulle kunna läggas till vid de resterande 

intervjuerna. I denna process lades en följdfråga till som handlade om förskollärarnas erfarenheter 

om skillnader mellan undervisning i matematik i utomhus- och inomhusmiljön. Följdfrågan låg 

sedan till grund för det tredje huvudtemat, Skillnader mellan matematik i utomhus- och 

inomhusmiljön. Huvudtemat hade nog inte kommit fram i analysen om inte denna underfråga hade 

ställts till de flesta av respondenterna, något som då hade kunnat medföra att resultatet för studien 

hade blivit annorlunda. 

Det finns även nackdelar med att välja intervju som metod för en studie. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) lyfter fram att en nackdel med intervjuer är att de kan ge begränsad bild av studiens 

fokus och anser att studien i många fall skulle behöva kompletteras med en annan metod. Frågan 

är om ytterligare en metod hade kunnat öka studiens tillförlitlighet eller inte. Den metod som skulle 

kunna komplettera och hjälpa studien anser jag hade kunnat vara att göra några 

fokusgruppsdiskussioner. Detta är i och för sig också en intervjuform men som har ett annat 

upplägg än en vanlig intervju. Med en fokusgruppsdiskussion synliggörs även där respondenternas 

erfarenheter och detta hade kanske kunnat bidra till ett annat resultat och respondenterna hade 

kanske hade kunnat lära sig något från de andra respondenterna i fokusgruppen. Observation eller 

enkäter hade dock inte kunnat bidra till studien utifrån det valda syftet. Studien hade kunnat bli 

mer trovärdig och fått ett bredare omfång om ett större antal förskollärare deltagit. Relativt studiens 

storlek och det förskollärarna delat med sig av, kan antalet deltagare anses vara tillräckligt för att 

ett resultat ska kunna bli synligt i analysen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att 

studiens urval bör grunda sig i att en mättnad uppstått. Har en mättnad uppnåtts i denna studie? 

Till viss del, förskollärarna tar upp liknande saker i sina svar samtidigt som det finns delar i svaren 

som skiljer dem åt. Hade fler förskollärare intervjuats kanske större eller mindre skillnader i deras 

erfarenheter synliggjorts. Då ingen förskollärare kan ha exakt samma bakgrund och erfarenheter, 

kan detta leda till att tillräcklig bredd uppstår i respondenternas svar och Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) anser att det kan räcka med att intervjua ett fåtal personer.  

De valda intervjufrågorna som genomförandet av intervjuerna bygger på har bidragit till det 

resultat som framkommit i studien. Sättet som frågorna ställdes på, vilka frågorna var, och vilka 

följdfrågor som ställdes, påverkar alla det svar som förskollärarna gav vid intervjun. Rollen som 
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den som intervjuar blir därmed viktig och förberedelserna inför intervjuerna hade kunnat vara mer 

omfattande exempelvis genom att göra en pilotstudie. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) tar 

upp vikten av rollen som intervjuare, eftersom hen påverkar hur intervjun går till och vilken väg 

den tar. De som blir intervjuade kan försöka använda intervjuerna som ett sätt att imponera på den 

som intervjuar och är en av nackdelarna med att använda sig av denna metod (ibid.). Om detta var 

något som framkom i denna studie är svårt att säga och det är inte omöjligt att några kanske 

försökte framstå som bättre genom att lyfta vissa saker. Utifrån de svar som respondenterna gav 

där förskollärarna både tog upp att arbetet med planerad matematikundervisning inte är särskilt 

vanligt ute och att de inte arbetar aktivt med matematikundervisning just nu, gör att det känns som 

att respondenterna är relativt ärliga. I samband med intervjuerna skrevs korta reflektioner ner om 

det respondenterna sa ifall de inspelade materialet hade gått förlorat. Det uppstod inga problem 

med ljudinspelningen, men att göra mer utförliga anteckningar är något som jag i efterhand 

rekommenderar att göra. Spradley (1979, refererad i Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) belyser 

även att anteckningar kan bidra till ett fylligare material vid analysen och bearbetningen. 

Bearbetning, tolkning och analys är ett tidskrävande arbete då denna studie byggde på en 

innehållsanalys för att få en struktur och skapa en överblick över det insamlade materialet. För att 

kunna börja analysen sammanfattades intervjuerna och centrala delar transkriberades. Detta var ett 

val som gjordes på grund av den korta tiden som studien genomfördes under samt att studien 

genomfördes av en person. Alvesson (2011) lyfter upp att det kan vara en risk att inte transkribera 

allt material eftersom viktiga delar kanske inte upptäcks eller att en tolkning utifrån förutfattade 

meningar kan ske. Det inspelade materialet har utifrån det Alvesson tog upp istället lyssnats 

igenom ett flertal gånger för att minska chansen att viktiga delar missats eller tolkats på fel sätt. 

5. Resultat 

Resultatet för studien redovisas här utifrån de huvudteman som urskilts vid bearbetning, tolkning 

och analys. Huvudtema ett redovisas under rubrik 5.1. Faktorer som påverkar barns utforskande 

och lärande i matematik, huvudtema två under 5.2. Matematikinnehåll som bearbetas i 

utomhusmiljön och huvudtema tre under 5.3. Skillnader mellan matematik i utomhus- och 

inomhusmiljön. Under varje underrubrik beskrivs vilken av forskningsfrågorna som huvudtemat 

besvarar. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet på studiens tre 

forskningsfrågor, vilka är: På vilka sätt bidrar eller inspirerar utomhusmiljön till planering av den 

matematiska undervisningen enligt förskollärarna?, Vad är utomhusmiljöns roll vid undervisning 

för att utmana och stimulera barns matematiska utveckling och utforskande enligt förskollärarna? 

och Vilket innehåll i matematiken bearbetas vid undervisning i utomhusmiljön utifrån 

förskollärarnas erfarenheter?. 
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5.1. Faktorer som påverkar barns utforskande och lärande i matematik 

I detta huvudtema redogörs för olika faktorer som kan påverka barns lärande vilket avslutas med 

en koppling till forskningsfrågorna. I detta huvudtema är det främst forskningsfråga två som 

besvaras, Vad är utomhusmiljöns roll vid undervisning för att utmana och stimulera barns 

matematiska utveckling och utforskande enligt förskollärarna? 

Samtliga respondenter (R) tar upp att en viktig faktor när det kommer till barns utveckling och 

lärande är pedagogen. R1 säger till exempel att: 

Jag som pedagog är jätteviktig. Att jag vet vad matematik är för att kunna gå in i olika 

undervisningssituationer. (R1) 

Att pedagogen bör ha kunskap för att kunna gå in i olika situationer och skapa matematiska 

lärsituationer lyfter R1 upp som viktigt i citatet ovan. Om detta inte sker beror det enligt R3 på att 

det inte finns tillräckligt med kunskap hos pedagogerna och beskriver att för lite kunskap leder till 

en rädsla som begränsar pedagogen. R2 tar istället upp att förskollärare idag har större förståelse 

och kunskap om vad matematik i förskolan är utifrån hennes erfarenheter. Pedagogens betydelse 

verkar alla förskollärare vara överens om, där engagemang, intresse, kunskap och förhållningssätt 

är det som anses som viktigt. Enligt R5 behöver pedagogerna uppmärksamma, lyfta fram och prata 

om matematiken, något som hen anser leder till att matematik får högre status och att barnen 

därmed arbetar mer med matematik. 

Man menar ju det att ju mer och ju tidigare man börjar desto lättare har man att förstå matematik 

sen. Så det är ju det också att intresset från oss i personalen, att man går mer in i det (...) Det är 

det jag tänker att ju tidigare man kanske går in det och kanske tränar mer. (R6) 

R6 tar upp citatet ovan i slutet av intervjun där hen refererar till personliga erfarenheter om att det 

kan vara bra att matematiken synliggörs i tidig ålder hos barnen för att de ska få en positiv bild av 

matematik och tycka det är lättare längre fram. Hen syftar även där till att pedagogernas intresse 

för matematik kan ha en betydande roll för hur undervisning i matematik kan gå till. I intervjun 

med R2 tar hen upp att arbetslaget behöver stötta varandra i arbetet.  

En annan faktor som ansågs påverka barns lärande och utveckling i matematik var miljön. Detta 

var dock inte lika framträdande som pedagogen som en faktor. R3 tar upp mattehörnor som ett sätt 

att skapa miljöer riktade mot matematik, men menar att detta är främst inomhus och utomhus har 

de inte riktigt tänkt så. Ute finns det redskap som fungerar men inget som signalerar att här ska det 

arbetas med matematik.  

Miljön, nu pratar vi om utomhusmiljön, där kan vi bli bättre kanske, i alla fall på de ställen som 

jag arbetat på i att skapa en matematisk utomhusmiljö (...) Inomhus är det ju lättare, det är siffror 

på väggarna … (R2) 

Citatet ovan visar att R2 anser att den matematiska utomhusmiljön kan bli bättre och att detta är 

främst något som görs inomhus. Av svaret som R2 gav går det att tolka att utomhus använder de 
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det gården har att erbjuda exempelvis rutschkana, hinkar och spadar, men hen antyder att siffror 

på väggar i utomhusmiljön skulle kunna sättas upp. En tredje förskollärare (R1) tar upp att vädret 

kan ha en viss påverkan men menar att detta inte nödvändigtvis betyder att det inte går att ha 

matematik ute, utan att pedagogerna kanske behöver tänka om. Detta går då även att koppla till 

pedagogen som en faktor är eftersom det hen gör kan påverka vilken typ av lärande eller 

undervisning som sker. 

Andra faktorer som påverkar barns lärande och utforskande i matematik är gruppens storlek och 

barnens förkunskaper. R4 anser att för stora grupper gör att pedagogen inte kan lägga fokus på det 

som görs, istället måste fokus läggas på annat och det blir då svårare att fånga barnens 

uppmärksamhet. Hen ansåg även att grupperna bör utgå ifrån de kunskaper barnen har och den 

nivå de ligger på för att alla barnen ska få känna att de lyckas och utvecklas. Medan R5 tar upp att 

barns spontana lärande är en viktig faktor, och att de kanske lär sig utan att vara medvetna om 

detta, vilket även R6 menade var betydelsefullt. 

5.2. Matematikinnehåll som bearbetas i utomhusmiljön 

Det som tas upp i detta huvudtema innefattar vilket matematiskt innehåll som förekommer i 

utomhusmiljön och hur matematik i utomhusmiljön kan uppstå utifrån förskollärarnas 

erfarenheter. I detta huvudtema besvaras forskningsfråga ett och tre, På vilka sätt bidrar eller 

inspirerar utomhusmiljön till planering av den matematiska undervisningen enligt förskollärarna? 

och Vilket innehåll i matematiken bearbetas vid undervisning i utomhusmiljön utifrån 

förskollärarnas erfarenheter?. 

5.2.1. Matematikinnehåll som förskollärarna lyfter fram 

I analysen gick det inte att se att endast ett matematiskt innehåll var vanligast utan alla sex 

matematiska aktiviteter som Bishop beskriver blir synliga i respondenternas svar. Dessa aktiviteter 

är leka, räkna, förklara, designa, lokalisera och mäta (Bishop, 1988). Respondenternas erfarenheter 

av vilket matematiskt innehåll som var vanligast varierade, några ansåg att inget var direkt 

utmärkande utan att det är en mix av de mesta. R1 nämner att inget är vanligast, i sådana fall skulle 

det vara plus och minus menar hen. Matematik i leken anser R2 som mest förekommande både i 

fri och planerad lek, och nämner att leken är viktig i matematiken och nämner där även Bishop. 

För R3 är det sortering som är vanligast förekommande, och nämner utöver det även turtagning, 

regellekar, argumentation och antal. Mått, längd och jämförelse är det R4 arbetat mest med i 

matematik.  

Man tänker nog oftast antal, sortering och mängd, men sen har man många andra möjligheter 

som kanske inte är direkt matte som också är kul att utforska som angränsar till matematik. Det 

finns ganska stora sådana miljöer, eller möjligheter. (R5) 

I citatet ovan beskriver R5 sina erfarenheter där antal, sortering och mängd kan ses som de 

vanligaste men att även andra innehåll och ämnen kan leda till matematik, exempelvis teknik. R5 
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fortsätter även med att grovmotoriken med balans och jämnvikt kan ses som matematik och är 

vanligt förekommande. R6 ser att det är en mix av matematikens innehåll, fortsättningsvis nämner 

hen att räkna och antal är något som barnen gör mycket ute.  

5.2.2. Vid vilka situationer uppstår undervisning i matematik? 

Mest förekommande svar som respondenterna gav var att matematik uppstår i spontana situationer 

utomhus. Enligt respondenterna sker det genom att pedagogerna uppmärksammar det barnen gör 

för att sen gå in i barnens lek för att räkna med dem eller benämna olika matematiska termer i det 

barnen gör. De spontana situationerna där matematik kan uppmärksammas vid är till exempel 

under promenad menar både R1 och R4. 

Vi hade i spontana situationer när vi var ute och gick med gruppen och man då hade på sig sina 

matteglasögon. (R4) 

Det som R4 säger i citatet ovan går även att utläsa i det svar som R1 gav, där hen tar upp att när 

pedagogerna är ute behöver de vara flexibla eftersom det helt plötsligt kan uppstå en situation 

exempelvis vid en promenad när barnen uppmärksammat något och de till exempel börjar räkna 

tillsammans. R3 tar upp andra situationer där de får in matematiken i det som inte är planerad 

undervisning, vilket är vid städning (sortering) innan de går in eller situationer där turtagning 

förekommer. 

Ett exempel är vattenlek, är väldigt mycket matematik där (...) Att man häller och öser och tränar 

volymen och där är ju otroligt viktigt att jag som pedagog ger dem de matematiska termerna och 

att dom får utforska och testa själv och använder matematiska ord och termer som hälften och 

nu har du en full hink. Beroende lite på vilken ålder de är i. (R2) 

De spontana situationerna som handlar om matematik kunde även uppstå i barnens lek. R2 

beskriver detta i citatet ovan och framhåller att pedagogen har en viktig roll här för att matematiken 

ska synliggöras och för att ge barnen olika matematiska termer och begrepp i deras utforskande. 

R6 tar även hen upp barnens lek som källa för matematik i mer spontana situationer och lägger 

mer fokus på att barnen räknar och att pedagoger ibland går in och deras lek. Detta kan ske i 

exempelvis sandlådan. 

Matematiska situationer kan uppstå genom att pedagogen tar initiativ. Hälften av respondenterna, 

R2, R3 och R4, anser att pedagogerna måste ha på sig sina matteglasögon för att själv kunna se 

och synliggöra matematiken för barnen. R3 menar bland annat att när hen har på matteglasögonen 

kan hen rikta barnens fokus mot matematiken. R5 beskriver också att pedagoger i spontana 

situationer går in och styr barnens tankar och hjälper dem benämna föremål. Enligt R5 sker inte 

några planerade matematiksituationer just nu, utan R5 blickar istället tillbaka till projektet med 

mattepiloterna, en kompetensutbildning i matematik, för några år sedan när förskolans satsning 

och fokus låg på matematik. Under det projektet hade R5 planerad undervisning i matematik, det 

kunde till exempel vara hinderbana och barnen fick då träna på lägesord så som under, på, över, 

under och bredvid. R4 som även hen varit med i mattepiloterna tar upp planerad undervisning där 
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de letade former med barnen och mätte och jämförde längder. Det som många av respondenterna 

tar upp är att planerade undervisningssituationer i matematik inte är särskilt vanliga i 

utomhusmiljön. Att det inte är vanligt att undervisa i matematik utomhus anser respondenterna 

beror på olika faktorer och en av dessa kan vara att förskollärarnas undervisning i utomhusmiljön 

styrs av det fokus som verksamheten har för året eller terminen. Är det exempelvis språk som 

verksamheten vill fokusera på, menar R3 att undervisningssituationerna främst fokuserar på det 

och att det då blir i de spontana situationerna som det andra sker. R5 tar upp att beroende på 

situationen de är i kan olika fokus vid lärandesituationerna läggas. En annan faktor som påverkar 

undervisningen ute är enligt R3 att utomhusmiljön är en plats där de löser sådant som de inte hinner 

med inne, har planeringar och tar raster, detta kan leda till att planerade undervisningstillfällen inte 

får utrymme. 

5.3. Skillnader mellan matematik i utomhus- och inomhusmiljön 

Under detta huvudtema redogörs för de erfarenheter som förskollärarna har angående skillnader 

mellan matematik i utomhus- och inomhusmiljön. Det kommer handla om förskollärares tankar 

om spontana och planerade undervisningssituationer och miljöns uppbyggnad. Detta huvudtema 

svarar på den andra forskningsfrågan, Vad är utomhusmiljöns roll vid undervisning för att utmana 

och stimulera barns matematiska utveckling och utforskande enligt förskollärarna?. 

I analysen blev det synligt att förskollärare kan ha olika tankar om matematik i utomhusmiljön 

jämfört med inomhusmiljön. En respondent tar upp att det är vanligare att tänka matematik 

inomhus. R6 förklarar att det talas mer om matematik inomhus jämfört med när de befinner sig i 

utomhusmiljön. Det framkom även att R1 har erfarenhet av att en del medarbetare kan ha svårt 

med tanken om utomhuspedagogik och beskriver att pedagoger kan ha olika uppfattningar: 

Det verkar som att folk ser att vadå? Använda utomhusmiljön pedagogiskt också? Många kanske 

rent tankemässigt har lite svårt med det. Men det beror som sagt hela tiden på vad du har för 

förhållningssätt som pedagog och kanske arbetslag, i hur du ser att du ska kunna använda 

utevistelsen. (R1) 

I citatet ovan framgår det av respondenten att tankesättet och förhållningssättet angående 

pedagogik i utomhusmiljö kan ha att göra med brist på kunskap, till exempel om det var länge sen 

pedagogerna gick förskollärarutbildningen eller var på kurser gällande ämnet. Hen anser att en 

“knuff tankemässigt” skulle vara nyttigt för att få en mer positiv syn när det kommer till 

undervisning ute. Detta stärks även av att R3 säger att undervisning oftast sker inomhus, och vidare 

menar att det är en vanesak. Förskollärarna är vana att undervisa inne och då blir det att 

undervisning lättast sker där, något som flera respondenter nämner. Det är på grund av detta 

vanligast att tänka eller tala matematik inne. Följaktligen lyfter en respondent att det är enklare att 

undervisa matematik i inomhusmiljön eftersom det finns mer material att använda sig av. Inomhus 

är miljön uppbyggd på ett annat sätt än utomhus. 
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Inomhus har vi de här mattehörnorna, sitta och sortera speciella djur man ska sortera speciella 

(...), siffror på väggarna. Det andas liksom matematik. (R5) 

Som nämns i citatet ovan finns det på de studerade förskolorna i detta fall åtminstone planerade 

miljöer eller planerat material inomhus anpassade för matematik, vilket är något som även R4 tar 

upp och menar att det är enklare att undervisa matematik i inomhusmiljö just på grund av 

materialet. Hen som pedagog kan till exempel beställa det material hen vill arbeta med, medan de 

i utomhusmiljön använder det som finns och försöker skapa en undervisningssituation av det. Det 

blir som R5 beskriver det att utomhus finns det material och redskap som fungerar men inget som 

är direkt riktat mot just matematik. Hen säger att ute har de nog inte tänkt att här är det matematik 

vi ska arbeta med och det finns nog därför ingen planerad miljö för matematik ute. Samtidigt anser 

R1 att det inte finns något som stoppar en från att till exempel ta ut stafflierna och måla med barnen 

och på det sättet få in matematiken i det barnen gör.   

Jag är en av de pedagoger som kanske tycker att utevistelsen och utomhusmiljön ska kunna 

spegla det vi har inomhus. Man ska kunna göra lika mycket matematik ute som man kan göra 

inne … Man kan leka olika typer av lekar (...) Man kan ta ut stafflier och låta barnen måla och 

prata matematik … Hur många färger och former det är … Jag ser inga hinder med att ha 

matematik ute. (R1) 

I citatet ovan synliggörs det att R1 anser att arbetet med matematik i utomhusmiljön ska vara en 

självklar sak och att undervisningen utomhus inte alltid behöver begränsas till de material som 

finns utomhus, utan att det ibland kan vara bra att ta ut material från inomhusmiljön för att arbeta 

med ute. Ur det R1 beskriver går det att antyda att hens förhållningssätt till matematik och 

utomhusmiljön är att lärande och undervisning kan ske både ute och inne samt att matematik inte 

är något som enbart ska fokuseras på inomhus. En annan förskollärare lyfter fram att det sker 

väldigt mycket matematik i utomhusmiljön, men beskriver att: 

Man gör ganska mycket ute, men att undervisa är väl inte jättevanligt, utan de är vanligare 

inomhus … Men rent nu ska vi gå ut och göra matematik. Det är sällan vi tar den möjligheten vi 

faktiskt har i en utevistelse. (R3) 

Det R3 tar upp antyder att förskollärare och pedagoger kanske inte alltid tar tillvara på utemiljöns 

eller utevistelsen möjligheter till undervisning med barnen oavsett vilket ämne det handlar om. 

Samma förskollärare belyser att utevistelsen kommer lite i skymundan eftersom det tas raster och 

andra saker fixas här. Något som hen menar är en gammal tradition som skulle behöva brytas.  

De mest framträdande skillnaderna mellan undervisning i matematik i inne- respektive utemiljön, 

var att det i utomhusmiljön sällan skedde planerad undervisning. Den matematiska undervisningen 

uppstod främst genom spontana situationer, något som samtliga respondenter tar upp minst en 

gång under intervjuns gång. R6 beskriver att det kanske inte är skillnad i undervisning i matematik 

utomhus och inomhus, men att det sker på olika sätt. Hen fortsätter genom att beskriva att utomhus 

sker det på ett mer spontant sätt, medan det inomhus kan ske vid exempelvis samlingar. Utomhus 

sker det som R5 beskriver det mer i “flykten”, i det spontana mäter och räknar man utifrån det som 
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händer och sker. En respondent beskriver även matematikundervisningen inomhus som mer 

skolrelaterad än vad den är i utomhusmiljön. Något som skulle kunna relateras till R3s påstående 

om att de i utomhusmiljön arbetar mer med kroppen och motoriken. R6 tar upp att det ute blir mer 

småprat om det barnen gör och att lärande kommer in i det spontana på det sättet. 

5.4. Sammanfattning av resultatet  

Här presenteras en sammanfattning av det resultat som blev synligt under analysen i koppling till 

studiens tre forskningsfrågor som kommer stå som underrubriker i detta avsnitt. 

5.4.1. Utomhusmiljöns bidrag eller inspiration vid planering av den matematiska 

undervisningen 

I analysen har det inte blivit synligt att utomhusmiljön inspirerar eller bidrar till planeringen av 

den matematiska undervisningen. Istället är det fokus som verksamheten har under året eller 

terminen som kan kopplas direkt till planering av undervisningen, samt att barnens intresse och 

ibland förkunskaper tas i beaktning vid planeringen. Respondenterna säger att undervisning i 

matematik främst uppstår i det mer spontana situationerna som sker i utomhusmiljön och att det är 

vanligare att planerad undervisning sker inomhus. Några av respondenterna nämner att de har 

arbetat med matematik tidigare då de planerat för undervisningen, men att detta främst var när 

förskolan hade matematik som fokus och projektet med mattepiloter var aktuellt. De nämner vikten 

av att ha på sig sina matteglasögon för att själva kunna se matematiken runtomkring sig för sedan 

kunna synliggöra den för barnen. 

5.4.2. Utomhusmiljöns roll vid undervisning för att utmana och stimulera barns 

matematiska utveckling och utforskande 

Det blev synligt i analysen att det inte direkt är utomhusmiljön i sig som spelar störst roll för barns 

lärande och utforskande av matematik utan det är snarare pedagogen som med hjälp av 

utomhusmiljön kan utmana barnen i deras lärande. Pedagogens roll vid undervisning och lärande 

lyfter samtliga respondenter upp som viktiga och det är då av vikt att pedagogen bland annat har 

kunskap om matematik, men även tar tillvara på de lärandesituationer som kan uppstå och då 

synliggör matematiken för barnen genom att till exempel gå in i leken för att hjälpa barnen räkna. 

Samtliga respondenter synliggjorde att det främst är i spontana situationer som undervisning i 

matematik sker utomhus, vilket kan innebära att utomhusmiljön har betydelse för det spontana 

lärandet som kan uppstå ute. Det kan då vara naturen som väcker barnens intresse eller nyfikenhet 

och ligger till grund för det lärande som sker. 

5.4.3. Matematikinnehåll som bearbetas i undervisning i utomhusmiljön 

Det innehåll i matematiken som bearbetas i undervisning utomhus gick att urskilja i analysen 

utifrån de svar som respondenterna gav under intervjun. Det är inte bara ett innehåll som behandlas 
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utan respondenterna nämnde olika innehåll och några menade att det är en mix av flera 

matematiska innehåll som är vanligt förekommande i undervisning i matematik. Respondenterna 

tog upp allt från att räkna till att sortera, se former, mäta, leka, argumentera och använda 

turtagning, och i respondenternas svar blir alla matematiska aktiviteter som Bishop (1988) 

beskriver synliga. Den matematik som barnen får möjlighet att utveckla sin kunskap om sker 

främst genom spontan undervisning i utomhusmiljön, där pedagogerna har en viktig roll för att 

göra matematiken synlig för barnen. 

6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras och problematiseras studiens resultat i relation till studiens bakgrund. 

Som avslutning på avsnittet presenteras de implikationer studiens resultat kan ha för 

förskollärarens profession samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 

Under detta avsnitt är studiens resultat i fokus där detta problematiseras och relateras till forskning 

och litteratur i studiens bakgrund. Det som kommer handlar om pedagogens viktiga roll för barns 

lärande, vilket matematiskt innehåll som blir synligt i utomhusmiljön, i vilka situationer som 

undervisning sker, samt hur miljön kan påverka barns lärande, utveckling och hälsa. 

6.1.1. Pedagogens viktiga roll för barns lärande 

En av studiens mest framträdande resultat var att pedagogens roll och förhållningssätt har en 

betydande roll för barns lärande i matematik. Respondenterna tar upp att pedagoger bör vara 

engagerade, visa intresse och ha kunskap för att undervisa matematik i förskolan. Pedagogers 

engagemang är något som även Björklund m.fl. (2018) tar upp som en viktig aspekt för barns 

utforskande i matematik. Det är då pedagogernas olika sätt att fånga upp och ta reda på barnens 

matematiska initiativ som skapar möjlighet för barnen att lära på olika sätt. Respondenterna, 

Björklund m.fl. (2017) och Skolverket (2018) kan ses som eniga i att en nyckelfunktion är att 

pedagogerna är lyhörda samt har förståelse för barnen handlingar. En del av respondenterna talar 

även om att ha på sig matteglasögon, och beskriver att när hen som pedagog har på sig dessa 

glasögon kan hen rikta sitt fokus mot det valda ämnet. Det gör även att hen som pedagog lättare 

kan se matematiken i situationen och vilket även gör det lättare för pedagogen att synliggöra 

matematiken för barnen. Bishop (1988) belyser att matematik är något som lärs ut genom att 

pedagogen är delaktig i undervisningen med barnen. Utöver detta behöver pedagogerna enligt 

Bishop även ha kunskap om matematikens värden och historia. I studiens resultat framkommer 

olika syn på förskollärares kunskap om matematik. Två respondenter beskriver att hen har 

erfarenhet av att alla pedagoger kanske inte har tillräckligt med kunskap om hur utomhusmiljön 

kan bidra till undervisning. Medan en annan respondent nämner att de flesta förskollärare idag har 
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kunskap om vad matematik i förskolan innebär. En följd av det olika erfarenheterna gällande 

kunskap om matematik skulle kunna bidra till att barns matematiska utforskande och lärande får 

olika stor fokus och engagemang, men även att matematiska situationer som uppstår missas och 

inte tas fasta på.  

6.1.2. Matematikinnehåll och undervisning av matematik i utomhusmiljön 

Inom ämnet matematik finns innehåll som går att relatera till Bishops (1988) sex matematiska 

aktiviteter. Behandlas alla dessa i förskolans verksamhet eller får vissa mer eller mindre fokus på 

sig? En del av studiens syfte och forskningsfrågor var att ta reda på vilken matematik som 

behandlas i förskolans utomhusmiljö och är något som redogörs för i temat Matematikinnehåll 

som bearbetas i utomhusmiljön under rubrik 5.2. Det blev där synligt att inget innehåll var mer 

vanligt än annat på grund av att de flesta respondenterna lyfter fram olika ämnen som de ansåg var 

vanligast vid undervisning i matematik utomhus. Matematikinnehållet som förskollärarna 

beskriver som vanligt förekommande i undervisning i matematik utomhus går att relatera till 

Bishops (1988) matematiska aktiviteter, leka, räkna, förklara, designa, lokalisera och mäta. 

Bishops beskrivning av aktiviteterna som bland annat innefattade det matematiska innehåll som 

respondenterna tog upp under intervjuerna. Bishops (1988) och Björklund (2007) beskrivning av 

att matematiken finns i allt vi människor gör, vilket blir synliggörs i resultatet genom att 

respondenterna lyfter att matematikundervisning, lärande och utforskande kan ske i barnens lek, 

på utflykter och promenader och vid städning. Barn i förskolan får uppleva en variation av 

matematik där fokus på olika objekt i matematiken kan läggas eller synliggöras för barnen i de 

situationer som antingen uppstår spontant eller planerat. Respondenterna tog inte upp samma 

innehåll i matematiken som vanligast utan, de nämnde olika eller sa att inget var mer i fokus än 

något annat. Detta kan tyda på att en del pedagoger kanske lägger mer fokus på vissa matematiska 

innehåll medan andra lägger mer fokus på andra delar. Detta kan innebära att 

matematikundervisningen kan ha olika fokus beroende på vilken pedagog det är som undervisar, 

vilket både kan ha sina fördelar och nackdelar. Skulle det vara så att pedagogerna i arbetslaget inte 

har kunskap om det som innefattar matematik kan det eventuellt bidra till att något matematiskt 

innehåll inte synliggörs för barnen. Fördelen med att pedagoger kanske har olika fokus kan även 

bidra till att barnen får uppleva en variation av matematik och de innehåll som matematiken 

erbjuder. 

Det finns forskare (Duncan m.fl., 2007; Watts m.fl., 2018) som studerat om tidig introduktion och 

lärande i matematik kan påverka barnens framtida lärande. En respondent tog upp just detta och 

syftade då till att tidigt lärande av matematik kan ha en positiv effekt på barns senare lärande, 

utifrån hens erfarenheter. Trots att det finns forskning som synliggjort att det finns en positiv effekt 

(Duncan m.fl., 2007), finns det å andra sidan även forskning som tyder på att det inte finns något 

större samband mellan tidigt lärande och senare framgångar (Watts m.fl., 2018). Oavsett om 

matematikundervisning i tidig ålder leder till framtida framgångar eller inte är matematik ett viktigt 

ämne eftersom det går att urskilja i det mesta som vi människor gör och engagerar oss i (Björklund, 
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2007). Det kan följaktligen verka lite underligt att denna studie visat att matematik i 

utomhusmiljön inte är särskilt framträdande i den planerade undervisningen. Enligt 

respondenterna uppstår undervisningen i matematik främst i spontana situationer som sker ute på 

gården eller under utflykten. Flera av respondenterna tog även upp att de arbetat med planerad 

undervisning i matematik utomhus, men menade på att detta dock var länge sedan och när 

förskolan hade matematik i fokus och projektet med mattepiloter var aktivt. Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 18, (Skolverket, 2018) beskriver att förskollärarna har som ansvar att planera för 

undervisning utifrån läroplansmålen och barnens intressen, men varför sker det nästan ingen 

planerad matematikundervisning ute? Är det inte bara undervisning i matematik som inte blir 

planerad för ute eller gäller det även andra ämnen? En respondent menade att en faktor som 

påverkar att undervisningen ute ofta sker vid spontana situationer och inte planerade, är att 

utevistelsen ibland används för att lösa andra uppgifter, så som raster, planering eller annat som 

kan behöva göras. Några respondenter ansåg att det fokus som förskolan har avgör vad som blir 

planerad undervisning eftersom det då är ett eller några få ämnen som främst bearbetas. Att vissa 

ämnen och mål i läroplanen inte planeras för eller får samma fokus som andra kan vara 

problematiskt. Undervisning i förskolan innebär dock inte bara planerad undervisning. Enligt Lpfö 

18 (Skolverket, 2018) kan även spontana situationer vara en del av förskolans undervisning. Detta 

betyder inte att det främst är spontan undervisning som bör ske utomhus, utan att planerad 

undervisning bör få ta lite mer plats än vad den gör nu. Det kanske är bra att visa för barnen att 

lärande och undervisning inte bara är förknippat med inomhusmiljön.  

6.1.3. Miljöns påverkan på barns lärande och utveckling i matematik  

Forskning har synliggjort att miljön kan ha en positiv påverkan på barns fysiska och psykiska hälsa 

(Cheng & Monroe, 2012; Söderström m.fl., 2013; Ward Thompson m.fl., 2012), detta är dock 

inget som går att bevisa utifrån denna studie. Respondenterna i denna studie lyfter istället fram 

miljöns roll utifrån vad som finns där, exempelvis material. De jämförde utomhusmiljön med 

inomhusmiljön och fler av respondenterna nämnde att det inomhus finns en uppbyggd och 

planerad miljö som riktar sig mot matematik. Detta är något som förskollärarna inte tänkt på i 

samma utsträckning vad gäller miljön ute. Där använder de det som finns och en respondent lyfte 

fram att det finns material ute som fungerar men inget som är specifikt tänkt till just matematik. 

En tolkning kan vara att det är det inköpta materialet som respondenten syftar på, exempelvis 

spadar, hinkar, cyklar och så vidare. Frågan är varför ingen nämner allt naturmaterial som 

utomhusmiljön har att erbjuda och hur dessa kan användas vid undervisning i matematik oavsett 

om det är i planerad eller spontan undervisning. Är det för att dessa material inte har ett förbestämt 

användningsområde?  

Det var inte heller någon som lyfte upp att barnen var mer intresserade eller engagerade vid 

undervisning i utomhusmiljön, något som Moffett (2011) hade synliggjort i sin studie. I 

utomhuspedagogiken använda utomhusmiljön bland annat som en metod för att nå läroplansmålen, 

detta blev inte särskilt framträdande i studiens resultat (Ohlsson, 2015). Däremot tyckte en 
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respondent att utomhusmiljön ska spegla inomhusmiljön, genom att undervisning kan ske ute och 

att det till exempel är möjligt att ta ut material, som till exempel stafflin och arbeta med dem ute. 

Av studiens resultat går det därav att tolka att undervisningen i utomhusmiljön inte direkt inspirerar 

till planering av undervisning, däremot inspirerar den till barns utforskande och spontana lärande. 

Utomhusmiljön och utevistelsen kanske skulle behöva få lite mer fokus, både när det kommer till 

planering och utformningen av miljön och när det kommer till planeringen av undervisning. Det 

som är intressant med denna slutsats är att den motsätter sig det Björklund och Palmér (2018)  fann 

om ett ökat intresse för och större fokus på matematik i förskolan. I denna studie blir inte detta 

synligt, då att respondenterna säger att matematikundervisning främst sker i spontana situationer 

och sällan planerar för matematik.  

6.2. Implikationer för yrkesuppdraget 

Utifrån resultatet i studien och den diskussion som förts är en implikation att barn i förskolan får 

möjlighet att utveckla sin förståelse och kunskap i matematik även om det inte alltid sker i planerad 

undervisning. Detta innebär att pedagoger i förskolan inte ska sluta med att undervisa i de spontana 

situationerna som uppstår. Däremot kanske denna studie kan synliggöra att planerad undervisning 

i matematik inte är vanligt i förskolan och att denna studie kanske bidrar till att matematiken får 

lite mer fokus. Den andra implikationen som studien synliggör är att pedagogernas förhållningssätt 

och roll kan vara avgörande för barnens utveckling och lärande. Är inte pedagogerna medvetna 

om sin roll och betydelse för barns lärande kan barnen gå miste om tillfällen där lärande och 

utveckling hade kunnat ske. Här behöver pedagogerna ha kunskap om olika ämnen, exempelvis 

matematik och olika undervisningssätt.  

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Efter arbetet med denna studie har det blivit synligt att planerad undervisning inte är särskilt vanligt 

när det kommer till utomhusmiljön, åtminstone när det kommer till matematik. Något som har 

väckt intresset för vilka bakomliggande orsaker detta kan ha. Är det på grund av gamla tradition 

som undervisningen anses höra mer hemma inomhus eller beror det på raster, planering och andra 

saker som pedagogerna måste ta hand om under utevistelsen istället för att lägga fokus på 

undervisningen? Eller beror det på något annat?  

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att studera än mer hur utomhusmiljön påverkar barns 

lärande och utveckling. Vad i utomhusmiljön lockar och inspirerar barnen i deras lärande och vilka 

skillnader uppstår i undervisning utomhus jämfört med inomhus?  
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7.1. Bilaga 1 

Domän, i mitt 

fall intervjufråga 

Meningsenheter Koder Kategorier Teman Huvudteman 

Intervjufråga 1      

Intervjufråga 2      

Intervjufråga 3      

Intervjufråga 4      

Intervjufråga 5      

Underfråga      

 


