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Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom pedagogers 

yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i matematikundervisningen. Syftet 

har operationaliserats ned till följande två forskningsfrågor; Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med 

matematik i förskolan? och Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av utomhusmiljön i 

matematikundervisningen? Studiens syfte har grundats i problemområdet att undersöka vilka arbetssätt pedagoger 

använder för att tillämpa matematik i relation till förskolans utomhusmiljö, som tagit avstamp i litteratur som lyfter 

att det finns pedagoger som inte har tillräckligt med djupgående kunskaper i ämnet matematik för att kunna stötta 

barn i det, samt att det är få som talar för att använda utomhusmiljön som undervisningsmetod trots de gynnsamma 

effekter det ger på barns lärande och utveckling. Forskning belyser matematiken som ett fenomen som barn 

upptäcker med hjälp av kroppen och alla dess sinnen och att matematik är ett sätt för barn att kunna relatera till 

verkligheten. Studier skriver även fram att elever i bland annat årskurs fyra i Sverige, presterar sämre än andra 

nordiska länder i ämnet matematik. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt samt metod har inspirerats av 

hermeneutikens allmänna tolkningslära. Centrala begrepp inom hermeneutiken som hermeneutisk cirkel, 

förförståelse och förståelse samt tolkning har använts som analysverktyg. Tio pedagoger från totalt tre förskolor 

har deltagit i studien, där enskilda semistrukturerade intervjuer har genomförts. Resultatet i föreliggande studie 

synliggörs utifrån pedagogers utsagor, att pedagoger lyfter att de använder sig av olika arbetssätt, som att tillföra 

material och använda de naturliga material som utomhusmiljön erbjuder för att närma sig matematiken i förskolan. 

Pedagoger uttalar sig om att arbetet med matematik i förskolans kontext sker för att förbereda barnen för framtiden 

och att utomhusmiljön kan bidra till att med fysisk aktivitet upptäcka större matematiska fenomen, som exempelvis 

kilometer och symmetri i djur och natur. 
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Förord 

Först och främst skulle vi vilja tacka de pedagoger som har deltagit i studien, utan er tid och 

engagemang under intervjuerna hade inte studien varit möjlig att genomföra. Vi skulle även 

vilja rikta ett stort tack till våra handledare Monica Frick och Anniqa Lagergren. Utan ert stöd 

och engagemang hade studien inte kunnat utvecklas från frö till blomma.  

Vi vill även rikta ett stort tack till våra underbara familjemedlemmar som har stöttat oss under 

vår process av studiens framväxt. 

 

Högskolan i Halmstad 25 Maj  

Louice Lundvall och Frida Lo 
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  1.Bakgrund 

Under våra studier på förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad, har vi fått erfarenheter 

samt skapat oss nya förståelser angående matematik och utomhuspedagogik kopplat till 

förskolans verksamhet. Verksamhetsförlagd utbildning har genomförts kontinuerligt under 

utbildningens gång och vi har genom dessa tagit del av olika strategier för att tillämpa 

matematik i förskolan. Under våra studier på Högskolan i Halmstad har vi genomfört en 

matematikkurs på 7,5 högskolepoäng, där vi fick fördjupad förståelse för matematik och hur 

den kan tillämpas i förskolan. Vi fick även vara aktiva i olika arbetslagskonstellationer, för att 

utföra och planera olika matematikaktiviteter tillsammans med barn.  

Våra tidigare erfarenheter och förståelser efter att ha tagit del av både genomförda 

aktiviteter, forskning och litteratur, har gjort oss genuint nyfikna på tillämpandet av matematik 

i förskolan och hur pedagoger uttalar sig om utomhusmiljön som resurs i 

matematikundervisningen i förskolans verksamhet. Då vi båda två bär på förförståelser och 

erfarenheter om matematik och utomhusvistelsen på förskolan, vill vi göra läsaren medveten 

om att dessa omedvetet kan påverka vår tolknings- och förståelseprocess i studien. Men vi vill 

samtidigt göra läsaren införstådd med att vi går in i den här studien med nyfikenhet och är 

öppna för att studien kan ändra riktning beroende på vilka oväntade och okända dimensioner 

som texten frambringar (Westlund, 2015). Vi kommer därmed inte medvetet använda 

personliga värderingar som kan påverka studien och dess resultat. Dock är vi medvetna om att 

vi bär på övertygelser och fördomar som vi under forskningsprocessen måste vara medvetna 

om för att inte påverka forskningsresultatet(ibid).  

  

1.1 Inledning 

Det är enligt Solem och Reikerås (2004) av vikt att miljön på förskolan är en plats där barn kan 

använda och utveckla deras kreativa problemlösningsförmågor utifrån deras 

erfarenheter.  Fjortoft (2001) belyser också vikten av att utomhusleken på förskolan ska främja 

barns kreativitet. Detta lyfter även Li, Hestenes och Wang (2016), när de skriver att 

utomhusmiljön på förskolan bör främja barns fantasi och kreativitet och hur dessa har en positiv 

effekt på barns utveckling och lärande i exempelvis matematik. Delacour (2012) skriver också 

att grunden för matematik i förskolan läggs under aktiviteter utomhus när barn bygger med sand 

och utforskar med vatten, men att barn för att kunna förstå de matematiska fenomen som sker 

under aktiviteter behöver en lärare som uppmärksammar barnen på den. Undervisning i 

matematik och problemlösning är något som Palmér och Bommel (2016) beskriver är kopplat 
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till att undervisa för framtiden, där egenskaper som kritiskt tänkande, problemlösning och 

flexibilitet är av signifikans att utveckla hos barn (ibid). Det är även av vikt att förskolan 

personal får ta del av forskning och litteratur inom ämnet matematik, för att förutsättningar ska 

kunna skapas för barn att möta de krav de kommer ställas inför i framtiden (Hildebrant & Zan, 

2002; Kilpatrick Swafford & Findell, 2001; Sheridan, Sandberg & Williams, 2017).  

Trots vikten av barns matematiska kunskaper för att kunna möta krav i framtiden 

(Sheridan et al. 2017), är Sverige ett av de länder i TIMSS-studien 2015 där barn uttrycker att 

de värderar matematik lägst (Skolverket, 2016). I TIMSS-studien visar sig även 

matematikkunskaperna bland årskurs fyra i Sverige, vara lägre än genomsnittet av deltagande 

EU- och OECD-länder (Skolverket, 2016). Totalt deltog 49 länder i TIMSS-studien och bland 

dessa, var det 21 länder som presterade bättre än Sverige. I jämförelse med andra nordiska 

länder presterade Sverige sämre än både Danmark, Finland och Norge(ibid). 

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) framhäver att matematik är ett fenomen som barn 

upptäcker med hjälp av kroppen och alla dess sinnen och att matematik är ett sätt för barn att 

kunna relatera till verkligheten. De belyser även att utomhusmiljön på förskolan är en plats som 

på ett naturligt sätt kan kopplas samman med matematik, då barn i utomhusmiljön ges 

förutsättningar till att utforska, undersöka och jämföra exempelvis olika djur och former som 

de kommer i kontakt med (ibid). Dock poängterar Berg och Fägerstam (2013) att det finns 

alldeles för få som uppmuntrar användandet av utomhusmiljön som undervisningsmetod, trots 

de fördelar utomhuspedagogik enligt forskning har på barns lärande och utveckling.  

Andersson och Kowalski (2010) poängterar att matematik finns överallt, men att det 

krävs en medveten pedagog som kan synliggöra matematiken för barnen. Även Engdahl (2007) 

lyfter precis som Andersson och Kowalski (2010), betydelsen av en närvarande pedagog för att 

kunna stötta barnen i deras utforskande och lärande utomhus. Trots detta skriver Sheridan, 

Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) att det finns pedagoger som inte har tillräckligt med 

djupgående kunskaper i ämnet matematik för att kunna stötta barn i det. Då det är få som talar 

för att använda utomhusmiljön som undervisningsmetod trots de gynnsamma effekter det ger 

på barns lärande och utveckling (Berg & Fägerstam, 2013), i samband med att forskning belyser 

att det finns pedagoger som har brist på kunskaper inom ämnet matematik (Sheridan et al. 

2011), blir problemområdet i studien att undersöka vilka arbetssätt pedagoger använder för att 

tillämpa matematik i relation till förskolans utomhusmiljö.  
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1.2 Syftet 

Syftet är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom 

pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i 

matematikundervisningen. 

 

1.3 Forskningsfrågor  

●   Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med matematik i förskolan?  

●    Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av utomhusmiljön i 

matematikundervisningen? 

  

1.4 Begreppsförklaring 

Pedagog: Detta begrepp innefattar i studien förskollärare och barnskötare som är verksamma i 

förskolans verksamhet. 

Intervjuperson: Detta begrepp innefattar i studien de personer som blivit intervjuade av oss 

under studiens gång. 

Uttalande/Utsagor – Dessa begrepp innefattar i studien pedagogers yttranden och samtal.  

Matematikundervisning: Detta begrepp innefattar i studien de matematikaktiviteter som 

pedagoger genomför på förskolan.  

Matematiska fenomen: Detta begrepp innefattar i studien den matematik som visar sig i 

exempelvis barnens aktiviteter utomhus. Exempelvis volym, längd och symmetri i djur och 

natur.   

Utomhusmatematik: Detta begrepp innefattar i studien matematik som sker utomhus på 

förskolan. 

Utomhusmiljö: Detta begrepp innefattar i studien de utomhusmiljöer som finns nära till hands 

för förskolan. Exempelvis, förskolegården, skogs- och havsområden. 

 

2. Litteraturgenomgång 

I studien har det valts att göra en litteraturgenomgång eftersom litteratur och forskning bidrar 

till förståelse som kan utveckla tolkningsprocessen i ett senare skede av arbetet (Westlund, 

2015). I litteraturgenomgången kommer både vetenskaplig forskning och litteratur i form av 

böcker att läggas fram. Detta val presenteras mer ingående i avsnitt 3.6 Genomförande. Nedan 

redogörs litteraturgenomgången utifrån följande teman; Utomhusmiljön och dess betydelse för 

barn i förskolan, Matematik på förskolan som undervisning för framtiden, Pedagogens närvaro 
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för barns tillägnande av matematik samt Utomhusundervisning för konkret tillägnande av 

kunskap. 

  

2.1 Utomhusmiljön och dess betydelse för barn i förskolan 

Maynard och Waters (2007) skriver i sin studie hur forskning lyfter att barn som vistas i en 

naturlig utomhusmiljö, exempelvis öppna grässlätter, träd och backar, har bättre 

motorik-, balans- och koordinationsförmåga än barn som vistas på traditionella lekplatser. 

Szczepanski och Dahlgren (2011) lyfter i deras studie hur utomhusvistelse kan bidra till fördelar 

för barns motoriska utveckling. Delacour (2012) kommer även i sin studie fram till att lärande 

tillämpas genom att vara aktiv med kroppen och genom att barn får möjlighet till utforskande. 

Eriksson Bergström (2013) lyfter i sin studie att resultatet visar att barn har mer engagemang 

och kreativitet när miljöns användningsmöjligheter är tolkningsbara. Hansen Sandseter, Little 

och Wyvers (2012) beskriver i deras studie hur de naturliga miljöerna är betydelsefulla för att 

upptäcka, utforska och att låta barnen lära sig efter deras egna erfarenheter. Däremot lyfter 

Sjöstrand Öhrfelt (2015) i sin studie att platserna som barn vistas i och har tillgång till utomhus 

behöver forskas vidare på ytterligare, då det är få studier som har en kritisk ansats till de platser 

som barn vistas i utomhus. Författarna belyser ovan å ena sidan att naturliga utomhusmiljöer 

inte har några specificerade eller förbestämda användningsområden och att de på så vis kan 

bidra till att barn kan utforska och tolka miljön utifrån deras erfarenheter och skapa sig nya 

förståelser. Men de lyfter å andra sidan att det är av betydelse att utomhusmiljön som barn vistas 

i, är skapad på så vis att de får möjligheter till utveckling och lärande, men att det också krävs 

mer forskning gällande de platser utomhus som barn har tillgång till.  

Bjervås (2003) skriver att det inte finns något koncept eller några riktlinjer som riktigt 

talar om hur den pedagogiska miljön ska se ut på förskolan. Däremot poängterar Sigmundsson 

och Vorland Persson (2004) i deras studie att en utomhusmiljö inte behöver vara avancerad och 

innehålla dyra redskap, utan att det räcker med enkla material som kan framhäva kreativiteten 

hos barnen. Brodin och Lindstrand (2008) skriver även att barn inte behöver särskilt mycket 

färdigt lekmaterial i utomhusmiljön på förskolan, utan att barnen med deras kreativitet kan 

använda och bruka naturen ändå. I Kiewra och Veselacks (2016) studie lyfts det att naturliga 

flexibla material bedriver barns kunskapsutveckling. Å andra sidan skriver Sjöstrand Öhrfelt 

(2015) i sin studie att det i forskning lyfts att utomhusmiljön bidrar till lärande bara genom att 

barnen vistas i den, men att det dock finns en problematik i att det inte framgår vad det är i 

utomhusmiljön som gynnar barn. Ovanstående resonemang framhäver att det å ena sidan inte 

finns några direkta riktlinjer för förskolan att förhålla sig till gällande utomhusmiljön, men att 
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det å andra sidan inte krävs särskilt mycket för att barnen ska få möjlighet till att använda 

naturen som verktyg till att utveckla kreativitet. 

Ackesjö och Persson (2014) kommer även i deras studie fram till att om barn har 

upplevelser av att tillhöra en gemenskap och lär sig bevara olika vänskapsrelationer, ger det 

möjligheter för senare akademiska framgångar i skolan och arbetslivet. Däremot skriver 

Engdahl (2014) i sin studie att den fysiska utomhusmiljön både kan främja olika slags möten 

men också det motsatta, det vill säga utgöra hinder för barns möten och deras olika aktiviteter 

beroende på hur den fysiska utomhusmiljön är utformad. Författarna ovan framhäver å ena 

sidan utomhusmiljön som en plats där barn skapar förutsättningar för att lyckas i akademiska 

kontexter, men att det å andra sidan är betydelsefullt att utomhusmiljön också används för att 

ge barnen möjligheter i att utveckla olika vänskapsrelationer. Det framhävs att miljön kan 

påverka barns möten med varandra både positivt och negativt beroende på dess utformning.  

Schilhab och Steffensen (2009) beskriver i deras studie att endel lärprocesser lagras 

kroppsligt, men att det å andra sidan innebär att om barn utvecklas och lär i en stimulerande 

och rik miljö kan det skapa engagemang för utveckling och lärande hos barn (William, 2006). 

Hildebrandt och Zan (2002) framhäver också i deras studie den fria leken på förskolan och att 

leken skapar förutsättningar för barn att lära och utveckla ämneskunskaper i exempelvis 

matematik. Ovan beskriver författarna å ena sidan att utomhusleken gynnar barns fantasi och 

kreativitet men att det å andra sidan krävs en uppmuntrande miljö för att barn ska bibehålla 

engagemang och lust till det egna lärandet.     

William (2006) belyser hur angeläget det är att forma en lärandemiljö där barn får 

möjlighet till delaktighet i den pedagogiska verksamheten, då delaktighet gynnar attityden till 

det egna lärandet. Kantz (2004) har å ena sidan i deras studie kommit fram till att barn i 

utomhusmiljön blir försedda med möjligheter att utveckla kunskaper i beslutsfattande och 

problemlösning. Däremot belyser Brodin och Lindstrand (2008) å andra sidan att om inte 

utomhusmiljön är stimulerande och lockande och ger barnen utmaningar, bidrar den heller inte 

till utveckling och engagemang för det egna lärandet hos barnen. Mårtensson (2004) belyser i 

sin observationsstudie också hur en omgivning med lockande innehåll kan främja barn i deras 

utevistelse.  Emmoth (2014) lyfter i sin studie däremot att förberedelser av aktiviteter utomhus 

dock ska ses över så att alla barn får möjlighet till delaktighet. Författarna lyfter ovan å ena 

sidan utomhusmiljöns utformning i relation till barns delaktighet, men lyfter å andra sidan 

utomhusmiljön i relation till barns engagemang och utveckling i deras lärande.  

Ovanstående litteraturgenomgång kan för föreliggande studie vara av relevans, i och 

med att den bidrar med förståelser angående utomhusmiljöns betydelse för barn i förskolan. 
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Flertal författare belyser å ena sidan utomhuspedagogikens relevans och gynnsamhet, medan 

en författare å andra sidan problematiserar att det som framhävs i forskning överlag är positiva 

aspekter av utomhuspedagogiken, utan kritisk ansats.  

  

2.2 Matematik på förskolan som undervisning för framtiden 

Andersson och Kowalski (2010) lyfter i deras studie att matematik är något som finns överallt 

i barnens vardag och att det är vuxna i barns närhet som kan uppmärksamma och göra dem 

medvetna om den. Även Doverborg (2016) och Emmoth (2014) belyser att matematik är något 

som finns överallt i vår omvärld, men att det inte innebär att barn uppfattar och reflekterar kring 

matematiken om ingen stöttar och hjälper dem. Även att fånga det som barn fascineras av kan 

vara fördel för att kunna utmana barn i att se och uppleva den matematik som finns i förskolans 

vardag (Doverborg, 2016). Emmoth (2014) skriver däremot att det är pedagogernas ansvar att 

ge barn matematiska begrepp i planerade matematikaktiviteter. Författarna ovan lyfter att 

matematik å ena sidan är något som finns överallt runt omkring oss, men att det å andra sidan 

krävs en guide som stöttar och hjälper barn för att de ska kunna reflektera kring den. De 

poängterar även pedagogens roll i att fånga det som barn är intresserade av på förskolan för att 

kunna implementera matematiken på ett gynnsamt sätt.  

Doverborg (2016) lyfter att barn måste få erövra matematikens värld tillsammans med 

andra barn och kunniga pedagoger som har kunskap om den grundläggande matematiken. 

Hildebrant och Zan (2002) lyfter också i deras studie att barn i tidig ålder kommer i kontakt 

med matematiska fenomen och benämner även att tillgänglig och utmanande 

matematikundervisning för yngre barn, skapar en avgörande grund för deras 

matematikinlärning i framtiden. Även Andersson och Kowalski (2010) skriver i deras studie att 

matematik är ett fenomen som finns överallt, men att det krävs medvetna pedagoger som kan 

synliggöra matematiken för barnen. De beskriver också att matematik hjälper barn i att förstå 

deras omvärld och skapar en förståelse som är avgörande för deras relation till matematik i 

framtiden (ibid). Dock framhäver Piasta, Yeager, Pilatti och Miller (2014) i deras studie att 

även om barn har tillgång till matematik, så finns det inga riktlinjer om hur och vilka 

undervisningsmetoder som är väsentlig. Författarna lyfter ovan å ena sidan att barn i tidig ålder 

kommer i kontakt med matematik och att matematiken är något som finns överallt. Däremot 

lyfts det å andra sidan att matematiken finns överallt men att det inte finns några konkreta 

direktiv om vilka metoder som är att förespråka i matematikundervisningen. 

Kilpatrick et al. (2001) poängterar i deras studie signifikansen i att förbereda barn redan 

i förskolan för de arbeten som de kommer ställas inför i framtiden, som kommer kräva höga 
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krav av matematiska kunskaper. Detta nämner även Sheridan et al. (2017) som beskriver att 

personalen på förskolan kontinuerligt bör uppdatera sig med forskning, för att kunna skapa ett 

klimat på förskolan där barn får förutsättningar att förberedas på de krav de kommer att möta i 

framtiden. Hildebrant och Zan (2002) belyser också i deras studie de utmaningar som barn 

kommer ställas inför i framtiden och hur betydelsefullt det är att de då besitter matematiska 

verktyg som kommer krävas för att hantera och angripa dessa utmaningar. Ovanstående studier 

lyfter å ena sidan att barn i framtiden kommer möta krav där barns förutsättningar för 

matematiska kunskaper kommer spela en betydande roll. Studierna tar å andra sidan upp 

betydelsen av att personalen i förskolan håller sig uppdaterade med forskning för att pedagoger 

på bästa möjliga sätt ska kunna stötta och vägleda barnen i att tidigt erövra matematik. Däremot 

lyfter författarna också att det inte finns några konkreta direktiv om vilka undervisningsmetoder 

som är att förespråka.  

Palmér och Bommel (2016) beskriver att undervisning i matematik och problemlösning 

är något som är kopplat med att undervisa för framtiden, där egenskaper som kritiskt tänkande, 

problemlösning och flexibilitet är av betydelse för barn att utveckla. Samtidigt lyfter Bowman, 

Donovan och Burns (2001), samt Shonkoff och Phillips (2000) i deras studier, barns förmågor 

i att lära och utvecklas under de första åren av deras liv, samt hur de första årens inlärning har 

en betydande roll för hur pass långvariga resultaten blir. Däremot poängterar Hildebrant och 

Zan (2002) i deras studie att de flesta förskollärare har för lite kunskap gällande matematik för 

att de ska kunna implementera den i deras undervisning på förskolan. Den bristande kunskapen 

kan dock bero på att förskolans styrdokument inte har tillräckligt tydliga mål i hur 

matematikundervisningen kan användas i förskolans verksamhet (ibid). Författarna ovan lyfter 

å ena sidan att matematik är betydelsefullt för barns framtid, men att det å andra sidan lyfter att 

barns tidiga möten med matematik lägger grunden för långvariga kunskaper.    

Ovanstående litteraturgenomgång är av relevans för föreliggande studie i och med att 

matematiken framställs som förberedande för de krav barn kommer att möta i framtiden, samt 

pedagogers roll för att kunna vägleda barnen i deras matematikutveckling. 

                                                                                                                                     

2.3 Pedagogens närvaro för barns tillägnande av matematik  

Sheridan et al. (2017) belyser att områden pedagoger uttrycker att de hade behövt mer kunskap 

i är ämnet matematik och att det poängteras att pedagoger bör besitta teoretiska kunskaper om 

lek och hur lek kan integreras som innehåll för att göra barnen engagerade och intresserade av 

matematiken. Engdahl (2007) lyfter i sin studie att pedagogers delaktighet i barns aktiviteter i 

förskolans utomhusmiljö, är av relevans för att de ska kunna stötta barnen i deras utforskande 
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och lärande. Å andra sidan skriver Delacour (2016) att pedagoger bör backa och låta barnen att 

ta egna beslut i deras utforskande av matematik. Delacour (2016) lyfter också att fri lek utan 

pedagogers närvaro skapar förutsättningar för lärande. Dock lyfter Doverberg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2013) att det i förskolan krävs skickliga pedagoger för att kunna se och 

ta tillvara på barns intressen och kreativitet. Däremot lyfter Perry, Dockett och Harley (2007) 

att uppmärksammandet av matematik i barns aktiviteter, påverkas av den generella osäkerheten 

hos pedagoger. Författarna beskriver ovan å ena sidan hur pedagogers kunskaper och 

delaktighet i undersökandet av matematik lägger grunden för hur engagerade barnen blir i 

utforskandet av matematiken, men lyfter å andra sidan att barn utan pedagoger ska få ta egna 

beslut i deras utforskande av matematik. 

Delacour (2012) exemplifierar i sin studie att grunden för matematik i förskolan läggs 

under aktiviteter när barn exempelvis bygger med sand och utforskar med vatten, men att barn 

behöver en lärare som uppmärksammar matematiken i dessa aktiviteter. Doverborg (2016) 

framhäver även att pedagogers kunnande har en avgörande betydelse för hur barns lärande 

skapas och tas tillvara på. Ohlsson och Forsbäck (2008) lyfter å ena sidan att pedagoger har ett 

ansvar att benämna matematiska begrepp i barns vardag, men att det å andra sidan krävs att 

pedagoger har tillräckligt med kunskap inom ämnet för att inte lära ut fel. Å andra skriver 

Franzén (2014) att inte allt ansvar ligger i de matematiska kunskaper som pedagogerna besitter, 

utan att ansvaret även innefattar miljöns utformning och innehåll.  

Ovanstående resonemang lyfter å ena sidan att det krävs en kunnig och delaktig pedagog under 

barns aktiviteter, för att kunna uppmärksamma matematiska fenomen som barnen kommer i 

kontakt med, men att det å andra sidan är av signifikans att pedagoger har tillräckligt med 

förkunskaper för att undvika att lära ut fel. Dock lyfts det även att ansvaret inte endast ligger 

hos pedagogen, utan att även miljöns utformning påverkar barns tillägnande av matematik. 

Att vara en närvarande och medveten pedagog innebär att kunna ta till vara på den 

matematik som finns runt omkring oss och att ge barn tid till att reflektera och uttrycka sina 

tankar och erfarenheter angående matematiken, vilket Andersson och Kowalski (2010) skriver 

i deras studie. Perry et al. (2007) belyser även i deras studie, betydelsen av att pedagoger 

identifierar aktiviteter i förskolan där det finns förutsättningar för barn att utveckla och utmanas 

i deras tänkande och att pedagoger sedan stöttar och vägleder dem för att utveckling ska ske. 

Hildebrant och Zan (2002) lyfter i deras studie att pedagoger bör upptäcka vad barnen i unga 

åldrar redan har kunskap om, för att sedan stötta och hjälpa dem i att börja förstå det de redan 

kan utifrån matematiska grunder. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver dessutom 

att pedagoger ska hålla barns frågor, hypoteser, teorier och fantasier vid liv, samt att pedagoger 
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ska utmana barns tankar och strategier. Detta lyfter också William (2006), som belyser att 

pedagoger har i uppgift att vidga barns förståelse av omvärlden. Forskning lyfter dock att 

pedagoger oftast tenderar att fokusera på att få barn att lära sig specificerade färdigheter i 

matematik inom en bestämd tid, snarare än att fokusera på att barn ska förstå matematik på 

djupet och kunna ha användning av det i framtiden (Hildebrant & Zan, 2002; Perry et al. 2007). 

Författarna ovan framhäver å ena sidan pedagogers ansvar i att utmana och vägleda barnen i 

deras tankar, men belyser å andra sidan att vissa pedagoger fokuserar på att barnen ska tillägna 

sig matematik på en bestämd tid.   

Ovanstående litteraturgenomgång kan vara av relevans för föreliggande studie, i och 

med att litteraturen i avsnittet framhäver pedagogers delaktighet och arbetssätt i relation till 

barns tillägnande av matematik.  

 

2. 4 Utomhusundervisning för konkret tillägnande av kunskap  

Matematik är något som barn upptäcker med hjälp av kroppen och alla dess sinnen och är ett 

sätt för barn att relatera till verkligheten och sätta saker i relation till varandra (Barr et al. 2011). 

Utomhusmiljön på förskolan är även en plats som på ett naturligt vis kan kopplas samman med 

matematiken, då barn i utomhusmiljön får möjlighet till att utforska, undersöka och hitta 

mönster i exempelvis djur och natur som de kommer i kontakt med (ibid). Lee, Collins och 

Melton (2016) lyfter i deras studie att pedagoger noggrant bör genomföra planerade aktiviteter 

med fokus på sortering och mönster för barns tillägnande av matematik. Däremot skriver 

Kiewra och Veselacks (2016) i deras studie att pedagoger inte alltid ger barnen tillräckligt med 

utrymme och tid för att låta dem fördjupa sig i utforskandet utomhus. Delacour (2012) 

poängterar i sin studie att barn själva behöver känna matematik med sin kropp genom att själva 

gå runt en sandgrop, för att upptäcka dess storlek och form och känna och se avståndet från 

något för att tillämpa matematik redan i tidig ålder. Lärandet tillämpas genom att vara aktiv 

med kroppen och genom att ge barnen möjlighet till utforskande utomhus (ibid). Författarna 

framhäver å ena sidan att matematik och utomhusmiljön på förskolan har en nära koppling till 

varandra och att barn genom att upptäcka matematiska fenomen med kroppen, kan relatera till 

deras omvärld. Det framgår i litteraturen å andra sidan att planerade matematikaktiviteter för 

barn bör planeras, men att det däremot är av betydelse att barn ges utrymme till eget 

undersökande av matematik. 

Björklund (2012) poängterar hur matematiska begrepp bör förklaras i form av konkreta 

objekt och sättas i relation till det barn kommer i kontakt med under vardagen i förskolan. När 

barn blir bekanta med matematiska begrepp och kan sätta dem i relation till sina erfarenheter, 
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skriver Ohlsson och Forsbäck (2008) att det underlättar för barnens kommande kunskapsbas. 

Dock hävdar de att det inte läggs mycket fokus på matematiska begrepp under barns vardag i 

förskolan, vilket gör att barn inte får särskilt stora möjligheter att upptäcka de matematiska 

fenomen de kommer i kontakt med (ibid). Å andra sidan lyfter Bäckman (2015) att barn i 

förskolan kommer i kontakt med matematiska begrepp i deras lek och att pedagoger ger barn 

möjlighet att urskilja matematiken i förskolans kontext. Dock lyfter Bäckman (2015) också att 

pedagoger behöver inneha både teoretiska och praktiska kunskaper inom matematiken för att 

kunna tillämpa den i barns olika aktiviteter.  

Litteraturen ovan lyfter å ena sidan att konkreta föremål som barnen kan koppla till deras 

erfarenheter, kan skapa förutsättningar för deras framtida matematiska kunskaper. De belyser å 

andra sidan att pedagoger behöver ha kunskaper i matematik, men att barn däremot anses 

komma i kontakt med matematiken i deras lek.  

Utomhuspedagogik handlar om att utifrån skolans uppsatta kunskapsmål, komplettera 

undervisningen inomhus med utomhuspedagogiska övningar i exempelvis svenska, engelska, 

matematik och naturorienterande ämnen (Berg & Fägerstam, 2013). Ernst (2014) kommer i sin 

studie fram till att lärande utomhus respektive lärande inomhus kan vara betydelsefulla för 

varandra, då abstrakta samtal inomhus kan behöva upplevas av barn konkret utomhus för att 

skapa förståelse och sammanhang. Wilhelmsson (2012) skriver också i sin studie att det som 

upplevs konkret utomhus, kan skapa förutsättningar för samtal inomhus. Sjöstrand Öhrfelt 

(2015) beskriver att utomhusmiljön enligt forskning uppfattas som naturlig medan 

inomhusmiljön å andra sidan upplevs som konstruerad. Sjöstrand Öhrfelt (2015) lyfter också 

att forskning belyser utomhusmiljön som gynnsam för barns individuella lärande, då 

utomhusmiljön anses vara värderingsfri. Å andra sidan skriver Delacour (2016) att barn kan 

upptäcka matematik, så länge pedagoger erbjuder en tillgänglig miljö för barnen att lära själva. 

Fägerstam (2012) kommer däremot i sin studie fram till att barn uppskattar när undervisning 

sker utomhus och att barn som har tillgång till utomhusundervisning oftast presterar bättre i 

skolan än de barn som inte har tillgång till det. Ovanstående författare belyser å ena sidan att 

barn som har fördelen att ta del av utomhusundervisning i de flesta fall åstadkommer bättre 

resultat i skolan, i jämförelse med barn som inte tar del av eller har tillgång till 

utomhusundervisning. Däremot lyfts det å andra sidan att lärande kan ske så länge en 

pedagogisk miljö erbjuds till barnen.  

I föreliggande studie kan ovanstående litteraturgenomgång vara av relevans i och med 

att utomhusundervisningen enligt litteraturen kan ge förutsättningar för barn att upptäcka bland 
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annat matematik, samt att utomhusmiljön kan leda arbetssättet i den övriga verksamheten 

vidare. 

2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Sammanfattningsvis synliggörs det i litteraturgenomgången att flertalet författare å ena sidan 

lyfter utomhuspedagogikens relevans och gynnsamhet i förskolan, medan en författare å andra 

sidan problematiserar att det som framhävs i forskning gällande utomhuspedagogik överlag är 

positiva aspekter, utan kritiska ansatser. I litteraturgenomgången synliggörs det även att 

författarna framhäver matematiken som förberedande för de krav som barn kommer att möta i 

framtiden. Det skrivs också fram att det i många fall är av betydelse att en pedagog finns 

tillgänglig för att stötta barnen i att upptäcka matematiken som barn möter i förskolan, men att 

pedagoger å andra sidan i många fall ha bristfälliga kunskaper i matematik och att det påverkar 

barnens tillägnande av ämnet. Det framhävs också i litteraturgenomgången att 

utomhusundervisning kan skapa möjligheter för barn att upptäcka matematik och att lärandet 

utomhus kan utveckla lärandet inomhus på förskolan.   

Kunskapsluckan som upptäckts under genomgång av forskning och litteratur är 

att det finns många författare som lyfter att pedagoger i de flesta fall innehar bristande 

kunskaper i ämnet matematik, medan det är få studier eller böcker där fokus har varit att 

intervjua pedagoger i förskolan om vilka tillvägagångssätt de faktiskt använder för att upptäcka  

matematiken i förskolan, samt att vi utifrån våra erfarenheter fått uppfattningar av att många 

pedagoger har en kunskapsbredd inom ämnet och stöttar barnen i att undersöka och skapa 

förståelse för deras omvärld med matematik som verktyg. Det går även synliggöra en 

kunskapslucka i att det finns många studier och böcker som liknar varandra och som lyfter att 

utomhuspedagogiken är gynnsam på olika vis för barnen i förskolan, men att det är få författare 

som lyfter pedagogers uttalanden om hur utomhusmiljön på förskolan kan användas eller nyttjas 

för att upptäcka matematiken i förskolan tillsammans med barnen. Kopplat till studiens syfte 

som är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom 

pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i 

matematikundervisningen, kan föreliggande studie bidra med att pedagogers utsagor om deras 

egna arbetssätt med matematik i förskolan framhävs och att pedagogers uttalanden om 

användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen på förskolan  kan skapa nya 

möjligheter och tankesätt i hur utomhusmiljön på förskolor kan användas i arbetet med 

matematik.  

  



Sida | 17  
 

3. Metod och vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras studiens metod och vetenskapsteoretiska utgångspunkt med 

avstamp i föreliggande studies problemområde, syfte och forskningsfrågor. Studien har utgått 

från hermeneutiken som metod, samt hermeneutiken som vetenskapsteoretisk utgångspunkt i 

och med att fokus i föreliggande studie har varit att ta del av intervjupersonernas egna utsagor 

av matematik i utomhusmiljön. Avsnittet presenteras i följande rubriceringar; 3.1 

Hermeneutik, 3.2 Urval, 3.3 Semistrukturerade intervjuer, 3.4 Etiska ställningstaganden, 3.5 

Tillförlitlighet, 3.6 Genomförande, 3.7 Transkribering, 3.8 Allmän tolkningslära., 3.9 

Analysbegrepp, 3.10 Hermeneutisk cirkel, 3.11 Förförståelse och förståelse, 3.12 Tolkning 

och 3.13 Analysprocess 

 

3.1 Hermeneutik  

I relation till studiens syfte som är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om 

matematik, samt genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av 

förskolans utomhusmiljö i matematikundervisningen, har studien inspirerats av hermeneutiken 

som metod, då utgångspunkten i hermeneutiken är att förstå, tolka samt även förmedla olika 

upplevelser (Westlund, 2015). Hermeneutiken tar avstamp i tolkningar som skapar förståelse, 

vilket i sin tur kan leda till kunskap och ses därför som ett tillvägagångssätt för att nå kunskap 

inom bland annat samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga samt pedagogiska 

sammanhang (Allwood & Erikson, 2017). Hermeneutiken har varit lämplig att använda som 

metod i föreliggande studie eftersom fokus har varit att närma oss intervjupersonernas egna 

utsagor av fenomen (Westlund, 2015), vilket i relation till studien innebär matematik som 

fenomen. Hermeneutiken har även ansetts som lämplig i och med att hermeneutiken lägger 

fokus på att tolka och förmedla (Westlund, 2015). För studien har det inneburit att ge 

intervjupersonerna utrymme att förmedla deras egna upplevelser av matematik i 

utomhusmiljön. Användningen av hermeneutiken som teori och metod har för föreliggande 

studie inneburit att våra tolkningar, förförståelser och förståelser har funnits med för att kunna 

analysera forskningens resultat. Hermeneutikens påverkan på föreliggande studie diskuteras 

mer ingående i avsnitt 7. Metoddiskussion.  

Studien har tagit avstamp i en kvalitativ ansats, som diskuteras mer ingående i avsnitt 

7. Metoddiskussion, då undersökning i form av enskilda intervjuer har genomförts. Bryman 

(2011) lyfter att kvalitativa studier fokuserar på ord snarare än siffror, vilket i relation till 

studien har varit att lägga fokus på transkriberingarna av intervjuerna som utförts. En kvalitativ 

ansats kännetecknas också av att fånga människors handlingar och intentioner och förstå 
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innebörden i dessa (Bryman, 2011; Westlund, 2015), vilket i föreliggande studie har inneburit 

att närvara vid intervjuerna för att i ett senare skede kunna tolka och skapa förståelse i det 

transkriberade materialet. Därav har hermeneutiken varit användbar som vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt i föreliggande studie, då fokus i hermeneutiken vilar på att söka och få förståelse 

för texters intentioner (Westlund, 2015). Kopplat till studien har det inneburit att söka förståelse 

i transkriberingarna och söka tolkningar i textens innehåll gällande matematik i förskolans 

utomhusmiljö. Transkriberingarna av intervjuerna har därmed i studien kopplats till kontexten 

där intervjuerna skapades. Detta i och med att det i hermeneutiken lyfts att delen eller det 

transkriberade materialet ska sättas i relation till helheten, det vill säga sammanhanget där 

intervjuerna skedde för att kunna få ett helhetsperspektiv utifrån delen och tvärtom(Westlund, 

2015). 

 

3.2 Urval 

I studien har ett målinriktat urval gjorts, vilket Bryman (2011) beskriver är ett val som kan göras 

genom att avgöra vilka deltagare som är relevanta för forskningens syfte och de frågor som 

ligger till grund för den. Det har i studien gjorts ett målinriktat urval genom att använda tre 

stycken förskolor i västra Sverige, där tio pedagoger medverkat i intervjuform. Vaet av 

förskolor gjordes med grund i våra förförståelser av att dessa förskolor medvetet arbetat med 

matematik. Från förskola ett var det tre stycken pedagoger från två avdelningar som deltog, 

varav två pedagoger arbetade med ett- till treåringar och en pedagog arbetade med två- till 

sexåringar. På förskola två deltog fyra pedagoger från tre avdelningar, varav tre pedagoger 

arbetade med ett- till treåringar, och en pedagog arbetade med sexåringar. På förskola tre 

medverkade tre pedagoger från två olika avdelningar, varav två av dessa pedagoger arbetade 

med två- till fyraåringar och den tredje pedagogen arbetade med tre- till sexåringar. 

Ett målinriktat urval var relevant för studien, då syftet är att genom intervjuer lyfta fram 

pedagogers utsagor om matematik, samt genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om 

användandet av förskolans utomhusmiljö i matematikundervisningen. Pedagogerna på de olika 

förskolorna föreslog pedagoger från andra avdelningar som arbetat med matematik att delta i 

intervjuerna, vilket leder till det som enligt Bryman (2011) benämns som ett snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att intervjupersonerna föreslår andra pedagoger som kan tänkas vara 

relevanta för studien (ibid). Studien tar även avstamp i ett bekvämlighetsurval som Bryman 

(2011) beskriver är när forskare tar med de personer som finns tillgängliga när intervjuerna ska 

genomföras. 
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3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer innehåller specifika teman som ska 

beröras under intervjun, vilket för studien innebär temat matematik i relation till förskolans 

utomhusmiljö. Vi har i studien valt att utföra en kvalitativ studie i form av enskilda intervjuer, 

då intervjuer skapat förutsättningar att upptäcka detaljer som annars kunnat försummas, samt 

då det gett oss möjligheter att skapa förståelse för intervjupersonernas utsagor och intentioner, 

vilket även Bjørndal (2005) beskriver. Men även eftersom studien inspirerats av hermeneutiken 

där fokus är att få tillgång till intervjupersonernas egna utsagor av fenomen (Bryman, 2011), 

har enskilda intervjuer varit av relevans för studien. Intervjuer har även lett till att vi under 

studiens gång fått möjligheter att ta del av tankar och idéer som intervjupersonerna besitter. En 

nackdel med att intervjua har dock precis som Bryman (2011) beskriver, varit att det funnits en 

risk att vi som forskare påverkar intervjupersonerna beroende på hur och vilka frågor som 

ställts. Vi har i studien därav använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1), vilket innebär precis 

som Bryman (2011) lyfter, att vi skapat en mall med en detaljerad översikt över teman och 

frågor som berörts under de enskilda intervjuerna. Detta för att kunna närma oss och få en 

förståelse för intervjupersonernas egna tolkningar och erfarenheter, vilket även Westlund 

(2015) belyser. Något som togs i beaktande var att vi med försiktighet ställde ledande frågor, 

då dessa precis som Westlund (2015) beskriver kan styra intervjupersonernas svar. Vår 

intervjuguide skapades därav med intentioner att innehålla öppna frågor kopplat till 

föreliggande studies forskningsfrågor som är: 

• Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med matematik i förskolan?  

• Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av utomhusmiljön i 

matematikundervisningen? 

Vi spelade in ljudet av intervjuerna med hjälp av en pekplatta och applikationen 

“ljudinspelare”, då vi i studien ville säkerställa den information som vi tagit del av, samt då vi 

ville ha möjlighet att transkribera det material som samlats in, vilket även Bryman (2011) lyfter. 

  

3.4 Etiska ställningstaganden 

I studien togs det hänsyn till konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, som innebär att inga 

personliga uppgifter sprids vidare samt att det insamlade materialet endast används för 

forskningssyftet (Johansson & Karlsson, 2013; Vetenskapsrådet, 2017). För att ta deltagarnas 

anonymitet i beaktande har intervjupersonerna tillgivits fiktiva namn i både transkriberingar 

och analyser. Vetenskapsrådet (2017) skriver fram anonymitetsbegreppet, som nästintill är ett 

krav för att en studie ska kunna räknas som etiskt korrekt, samt för att göra det nästintill omöjligt 
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att kunna lista ut vilka som deltagit i studien och vart den är genomförd. Förskolorna benämns 

i studien endast som förskola ett, två och tre. Intervjupersonerna informerades via mail och 

telefonkontakt, där vi berättade om syftet med studien, samt deras val av medverkan som 

frivillig. Detta avser att vi i studien har förhållit oss till informationskravet och att informationen 

endast använts i forskningssyfte, som Vetenskapsrådet (2017) lyfter. Vi fick både godkännande 

via mail (se bilaga 2) och muntligt av samtliga pedagoger som deltagit i studien, vilket gör att 

vi förhållit oss till samtyckeskravet som Johansson och Karlsson (2013) beskriver. 

  

3.5 Tillförlitlighet 

Eftersom studien som genomförts är kvalitativ har det varit relevant att belysa begreppet 

tillförlitlighet. Enligt Bryman (2011) består tillförlitlighet av fyra beståndsdelar; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att skapa en 

trovärdighet i en kvalitativ studie, ska forskningen utföras i enlighet med de regler som 

finns(ibid), vilket i studien lyfts i avsnittet 3.4 Etiska ställningstaganden, där förklaring av 

etiska ställningstaganden kopplat till Vetenskapsrådet (2017), Johansson och Karlsson (2013) 

görs. Överförbarhet innefattar en tät beskrivning av hur pass användningsbara resultaten eller 

resultatet är kopplat till en annan kontext(ibid), vilket i studien lyfts under avsnitten 7. 

Metoddiskussion samt 8. Didaktiska implikationer och fortsatt forskning.  I dessa avsnitt 

diskuteras vad som kan ha påverkat studien och studiens resultat efter de olika momenten, samt 

vilka tillvägagångssätt som är av relevans att beröra i fortsatt forskning. Pålitligheten av en 

studie innefattar att studien kan säkerställa och lägga fram alla delar av 

forskningsprocessen(ibid), vilket i studien presenteras under, 3.Metod och vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt, 3.1 Hermeneutik, 3.2 Urval, 3.3 Semistrukturerade intervjuer, 3.4 Etiska 

ställningstaganden, 3.6 Genomförande, 3.7 Transkribering, 3.8 Allmän tolkningslära, 

3.9Analysbegrepp samt 3.13 Analysprocess. I dessa avsnitt presenteras en utförlig och 

detaljerad beskrivning av vilka val som har gjorts under studiens framväxt och utveckling. Att 

ha möjlighet att styrka och konfirmera innefattar för studien att vi som utfört studien inte 

medvetet tagit med personliga värderingar under forskningsprocessen (ibid), vilket i studien tas 

upp i avsnitt 1. Bakgrund.  

  

3.6 Genomförande 

Studien påbörjades genom att genomföra en litteraturgenomgång, vilket innebär att en 

granskning gjordes av både tidigare forskning och böcker som ansågs relevanta för studiens 

syfte och forskningsfrågor. Studiens syfte är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor 
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om matematik, samt genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av 

förskolans utomhusmiljö i matematikundervisningen. Studiens forskningsfrågor är: 

●   Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med matematik i förskolan?  

●    Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av utomhusmiljön i 

matematikundervisningen? 

Valet att använda böcker gjordes för att få en större kunskapsbredd i relation till studiens 

syfte och forskningsfrågor, i och med att den vetenskapliga forskningen vi tagit del av har 

kommit fram till liknande resultat. Vi har dock varit medvetna under studiens gång att forskning 

och böcker är olika typer av kunskap, men ändå ansett böckerna som relevanta. Detta i och med 

att de legat som grund i förskollärarutbildningen och därav varit bidragande faktorer till delar 

av våra förförståelser och förståelser. I 2. Litteraturgenomgång benämns tidigare forskning som 

studier och litteratur benämns endast med författarnas efternamn, för att tydliggöra vad som är 

forskning och vad som är böcker. Efter granskning av litteratur och forskning påbörjades 

skapandet av intervjufrågorna, som i slutändan resulterade i 25 stycken frågor kopplade till 

studiens syfte samt forskningsfrågor. Båda två medverkade vid alla intervjuer, då en ställde 

frågorna och den andra ansvarade för att intervjuerna spelades in. Anledningen till att båda 

deltog var för att båda skulle vara lika insatta i intervjuerna och vara medvetna hur intervjuerna 

fortskred, samt att vi gemensamt skulle kunna skriva fram i 7. Metoddiskussion, vad som var 

anledningen till att studien tog den riktning som den gjorde. Via mailkontakt samt 

telefonkontakt till tio stycken pedagoger på tre olika förskolor, informerade vi om studiens syfte 

samt om de var intresserade av att delta i intervjustudien. Detta innebar att vi höll oss till 

informationskravet, som Johansson och Karlsson (2013) beskriver som betydelsefullt. Vi fick 

godkännande av samtliga pedagoger för deras medverkan både muntligt och via mail. Efter att 

intervjuerna gjorts började vi att transkribera all data som vi samlat in. Därefter skrevs den 

transkriberade texten ut för att tillsammans kunna läsa igenom texten, för att med hjälp av 

överstrykningspennor markera det i texten som ansågs relevant för studiens syfte och 

forskningsfrågor. Olika mönster kunde utläsas i form av liknande svar som ansågs vara 

relevanta att analysera. Dessa mönster genererade i fyra stycken teman som presenteras mer 

ingående under punkt 4. Resultat och Analys. Vi har båda två varit lika delaktiga under studiens 

gång, både under intervjuer och under skapandet av den text som studien vilar på. 

  

3.7 Transkribering 

Efter genomförandet av intervjuerna, påbörjades en ordagrann transkribering av det som sagts 

under intervjuerna och totalt blev transkriberingarna av dessa intervjuer 36 sidor text i ett word- 
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dokument. Transkribering har i studien bidragit till att kunna bibehålla minnet av intervjuerna, 

samt att det skapat förutsättningar till att vi som genomfört intervjuerna fått fram det som 

verkligen sagts i textformat, vilket Bryman (2011) belyser. Genom att transkribera alla 

intervjuer har vi i studien precis som Bryman (2011) lyfter, kunnat få tillgång till det som sagts 

samt tagit del av intervjupersonernas egna utsagor och förståelser av olika fenomen(ibid). I 

studien har talspråk som exempelvis, dom, liksom och eh, behållits i transkriberingarna. Detta 

då vi velat behålla känslan av intervjupersonens egna utsagor och formuleringar för att inte 

värdera den framtagna empirin, det vill säga texten (Bryman, 2011). Transkriberingarna av 

intervjuerna tog sammanlagt cirka tre dagar. Transkribering är något Bryman (2011) beskriver 

som tidskrävande, men samtidigt en tillgång då det i studien ökar tillförlitligheten. I utdragen 

från empirin förekommer olika tecken och vi har valt att använda oss av citationstecken för att 

tydliggöra vad det är som citeras från empirin som exempelvis, “Ja eh att man har valt det”. 

Vi har även framhävt när intervjupersonerna tar en konstpaus innan de svarar med hjälp av tre 

punkter, “...”. Likaså när intervjupersonerna kommit utanför studiens tema, benämnt barn vid 

namn, skrattat eller upprepat sig, har de delarna tagits bort och ersatts med hjälp av denna 

symbol “[...]”. I utdragen från empirin kan det exempelvis se ut på följande vis; 

 “vi tror INTE det beror på att inte vi jobbar med matematik [...] vi tror det finns andra orsaker 

till att barn inte hänger med i skolan som inte har med det att göra”.  

 Ord som är utskrivna med stora bokstäver, som i utdraget ovan, innebär att pedagogen i 

intervjun betonat eller höjt rösten vid dessa ord. 

 

3.8 Allmän tolkningslära 

Det finns inom hermeneutiken tre olika riktningar som i någon form styr hur en analysprocess 

kan se ut och som ger en riktning på hur och vad som blir själva fokuset i tolkningen och 

förståelsen av föreliggande studies insamlade empiriska material (Westlund, 2015). Då syftet 

med studien är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom 

pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i 

matematikundervisningen, influeras studien av hermeneutikens allmänna tolkningslära, som är 

den vidaste riktningen inom hermeneutiken (ibid). Detta i och med att den allmänna 

tolkningsläran lägger fokus på att en tolkning inte är rimlig om delarna i det transkriberade 

materialet inte sätts samman med helheten(ibid), vilket för studien inneburit kontexten där 

materialet konstruerats. I den allmänna tolkningsläran ligger även fokus på tolkningen och 

förståelsen av ett budskap, som för studien inneburit att tolka och förstå det empiriska materialet 

med följande forskningsfrågor i åtanke; Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med 
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matematik i förskolan? Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av utomhusmiljön i 

matematikundervisningen? 

 

3.9 Analysbegrepp 

I avsnittet nedan kommer analysbegreppen hermeneutisk cirkel, förförståelse och förståelse 

samt tolkning att presenteras och beskrivas med koppling till studiens forskningsfrågor; Vad 

berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med matematik i förskolan? Vilka uttalanden gör 

pedagoger om användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen? 

  

3.10 Hermeneutisk cirkel 

Hermeneutisk cirkel är ett begrepp inom hermeneutiken som för föreliggande studie valts som 

analysbegrepp. Begreppet Hermeneutisk cirkel innebär att allt hänger samman, det vill säga 

hur delen är beroende av helheten och tvärtom (Westlund, 2015).  

Hermeneutisk cirkel har för studien inneburit att vi närmat oss det transkriberade materialet och 

läst det med utgångspunkt i våra förförståelser och erfarenheter, vilket även Back och Berterö 

(2015) beskriver. Det budskap som sedan tolkats, har i transkriptionerna visat sig i olika former 

av uttryck och händelser, som sedan funnits med när vi vidare tolkat resterande text, som Back 

och Berterö (2015) lyfter. Förståelsen som skapades hos oss i början av läsningen av 

transkriptionerna, underlättade för resterande läsning. Back och Berterö (2015) lyfter detta och 

förklarar att förståelsen från texten i det tidigare skedet finns med under den fortsatta tolkningen 

och förståelsen av texten. Det innebär för studien att våra tolkningar och förståelser av det 

empiriska materialet framträtt i en cirkulär rörelse med nya förståelser och nya tolkningar som 

vuxit fram under det fortsatta läsandet, vilket Back och Berterö (2015) poängterar. I den 

hermeneutiska cirkeln tas även begreppen del och helhet upp vilket för studien inneburit att, för 

att kunna förstå exempelvis matematiken, har delarna i form av bland annat matematiska 

fenomen varit tvungna att förstås. Men det har samtidigt för studien inneburit att för att kunna 

förstå och tolka delarna, så har också helheten eller sammanhanget som delarna skapades i varit 

tvungna att förstås, vilket även Allwood och Erikson (2017) lyfter.  

Begreppet “hermeneutisk cirkel” valdes att användas i studien för att utifrån helheten 

där intervjuerna skapades, kunna förstå delarna av intervjuerna med utgångspunkt i våra 

erfarenheter. Detta för att kunna tolka och förstå det insamlade empiriska materialet och på så 

vis kunna besvara föreliggande studies forskningsfrågor. 
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3.11 Förförståelse och förståelse 

Förförståelse och förståelse är två begrepp inom hermeneutiken som för föreliggande studie 

valts som analysbegrepp. Begreppen förförståelse och förståelse innebär att all förståelse tar 

sig i uttryck ur förförståelsen och att det utan förförståelse inte existerar någon förståelse, 

precis som Allwood och Erikson (2017) lyfter. Ny förståelse är begränsad beroende av den 

förförståelse vi besitter sedan tidigare (ibid), vilket för studien inneburit att vi med våra 

förförståelser om matematik och förskolans utomhusmiljö, skapat nya tolkningar och 

förståelser med utgångspunkt i det empiriska material som samlats in under föreliggande 

studies gång. Våra förförståelser är nära sammankopplade med våra erfarenheter, som 

benämns i början av studien i avsnittet 1. Bakgrund och påverkas precis som Allwood och 

Erikson (2017) skriver, av de sammanhang vi befinner oss i. Förförståelsen kommer inte före 

förståelsen utan de båda begreppen skapar kontinuerligt varandra(ibid), vilket för studien 

innebär att vi ständigt fått nya förförståelser genom förståelser och att vi genom våra 

förförståelser skapat förståelser under exempelvis analysprocessen av det insamlade empiriska 

materialet. Valet av begreppen förförståelse och förståelse valdes för att förstå och skapa nya 

förförståelser och tolkningar under analysprocessen och ständigt få ny förståelse kopplat till 

föreliggande studies forskningsfrågor. 

 

3.12 Tolkning 

Tolkning är ett begrepp inom hermeneutiken som för föreliggande studie valts som 

analysbegrepp. Hermeneutiken innebär läran om tolkning enligt Allwood och Erikson (2017) 

och funktionen med att använda begreppet tolkning, har i studien inneburit att skapa ett 

sammanhang eller en förståelse av det insamlade empiriska materialet. Genom tolkning kan 

empiriskt material få en meningsfull innebörd hävdar Allwood och Erikson (2017), det vill 

säga ett syfte, som i studien är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om 

matematik, samt genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av 

förskolans utomhusmiljö i matematikundervisningen. 

Tolkningar utgår alltid från olika personers förförståelser(ibid), vilket gör att studiens 

insamlade empiriska material kunnat tolkas och få olika betydelser, beroende på vem som läst 

och vilka förförståelser personen ifråga besitter. Det går enligt hermeneutiken aldrig att tolka 

något färdigt, i och med att en tolkning av någonting alltid kan tolkas vidare av någon annan 

med andra erfarenheter, förförståelser eller perspektiv(ibid), vilket för studien innebär att våra 

tolkningar av det empiriska materialet inte är någon absolut sanning, utan snarare endast 

tolkningar utifrån våra egna förförståelser.  
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Valet att använda begreppet tolkning gjordes för att kunna tolka intervjupersonernas 

utsagor och förståelser om deras arbetssätt med matematik utomhus, samt även för att vi skulle 

kunna tolka intervjuerna för att kunna besvara föreliggande studies forskningsfrågor. 

 

3.13 Analysprocess 

Analysprocessen har utgått från en kvalitativ textanalys som går att koppla till hermeneutiken, 

eftersom tolka, utlägga och förklara är centralt (Widén, 2015), vilket för studien inneburit att vi 

i analysprocessen läst, förstått och tolkat det insamlade empiriska materialet med grund i våra 

förförståelser. Fokus har i analysprocessen legat på att i de transkriberade intervjuerna, 

analysera och försöka tolka och förstå meningen i texten utifrån intervjupersonerna och textens 

innehåll kopplat till sammanhanget där texten skapades, vilket Widén (2015) lyfter. I och med 

att det utfördes tio stycken intervjuer som transkriberats ned till 36 sidor text, valdes det också 

att använda kodning, som utgör grunden för det flesta kvalitativa analyser enligt Bryman 

(2011). Vi valde att först skriva ut det transkriberade materialet för att med hjälp av 

överstrykningspennor gemensamt koda och hitta mönster och samband i texten. Därefter valde 

vi att med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor, precis som Bryman (2011) 

beskriver, att använda datorn för att dela upp den transkriberade texten i olika enheter eller 

koder beroende på de samband och begrepp som visade sig under genomgång av materialet, 

som genererade i de teman som framgår i avsnitt 4. Resultat och Analys.    

 

4. Resultat och Analys 

Inom hermeneutiken är det texter av olika slag som utgör det empiriska material som ska 

analyseras och tolkas (Westlund, 2015), som för studien innebär text i form av transkriberade 

intervjuer. Det huvudsakliga syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers 

utsagor om matematik, samt genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet 

av förskolans utomhusmiljö i matematikundervisningen. För att kunna svara på och förstå syftet 

med studien, har vi valt att operationalisera syftet till följande forskningsfrågor: 

●   Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med matematik i förskolan?  

●    Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av utomhusmiljön i 

matematikundervisningen? 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har empirin delats upp i tematiseringarna 

Läroplanens synliggörande av matematik i förskolan, Anledningen till arbetet med matematik 

i förskolan, Användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen och Pedagogers 

uttalanden om utomhusmatematik utifrån de mönster som framkom under analysprocessen, som 
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förklaras i avsnittet 3.13 Analysprocess. Tematiseringarna har sedan analyserats med grund i 

studiens analysbegrepp som tydliggörs i avsnitt 3.9 Analysbegrepp.  Under varje tema kommer 

max tre utdrag ur empirin presenteras och analyseras med hjälp av analysbegreppen 

hermeneutisk cirkel, förförståelse, förståelse samt tolkning.                                      

                                                             

4.1 Läroplanens synliggörande av matematik i förskolan  
I utdragen nedan presenteras empiri utifrån pedagogernas uttalanden om varför och hur 

matematiken växt fram under åren, samt analyser av empirin med grund i våra förförståelser, 

förståelser och tolkningar. I exempel ett uttalar Annika sig om läroplanens medvetandegörande 

angående matematikundervisningen på förskolan och hur den alltid funnits där utan eftertanke 

om att det är matematik de arbetat med. 

4.1.1 Exempel 1  

“[...]men man har kanske inte tänkt så mycket förr då på att det var matematik, utan man bara 

gjorde det och så då har det ju varit som innan läroplanen kom, för den har ju gjort oss mer 

medvetna om vad det är vi egentligen gör.” (Annika) 

Annikas uttalande kan förstås som att matematikundervisning inte är något nytt och unikt utan 

att det är något som alltid gjorts då Annika uttalar sig “[...]men man har kanske inte tänkt så 

mycket förr då på att det var matematik, utan man bara gjorde det”. Det går i utdraget dock att 

tolka det som att matematikundervisningen förr inte var särskilt uppmärksammad, i och med 

att hon beskriver “då har det ju varit som innan läroplanen kom”. Likaså när Annika förklarar 

att “för den har ju gjort oss mer medvetna om vad det är vi egentligen gör”, kan det förstås 

vara ett sätt för henne att hävda att det som läroplanen tillkommit med inte är något nytt, bara 

ett medvetandegörande. Tillförandet av läroplanen i förskolan kan även förstås vara något 

positivt då Annika i intervjun säger “gjort oss mer medvetna”. Å andra sidan kan empirin ovan 

tolkas vara ett yttrande om att förskolan enligt Annika alltid varit medvetna om matematikens 

betydelse för barns framtida utveckling. Det kan även förstås som att Annika betonar 

matematiken som något de arbetat med hela tiden, även innan målen i läroplanen fanns 

tillgängliga. Detta då hon beskriver att “utan man bara gjorde det och så då har det ju varit som 

innan läroplanen kom”. 

Vidare i exempel två uttalar sig Lotta angående matematikens framväxt och 

utveckling genom åren och hur dess syn har förändrats. I utdraget presenteras läroplanen som 

en del av helheten matematik.  
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4.1.2 Exempel 2 

“Ja asså det har ju gått lite i vågor det där, det har ju vatt innan mycket matematik, olika sätt, 

eh sen är det väl alltid så när man går tillbaka några år så var matematik lite mer bara räkna, 

nu tycker jag man har gått till att nu när vi har som det målet det är ju mer undersökande 

matematik, så jag tycker liksom att man kanske har lärt sig på vägen, hittat en bättre balans 

från bara ren fakta mer undervisande till ett mer undersökande.” (Lotta)  

I utdraget när Lotta beskriver “Ja asså det har ju gått lite i vågor det där”, kan det tolkas som 

att “det där”, innebär allmänna erfarenheter av matematik. Lotta belyser även matematikens 

utveckling genom att förklara matematiken under ett tidsförlopp då hon säger, “när man går 

tillbaka några år så var matematik lite mer bara räkna, nu tycker jag man har gått till att nu 

när vi har som det målet det är ju mer undersökande matematik”. Utifrån Lottas uttalanden om 

matematikens framväxt, kan uppkomsten av strävansmålet i matematik vara något som 

förändrat arbetet med matematiken i förskolan. Detta då Lotta säger “nu när vi har som det 

målet det är ju mer undersökande matematik” kopplat till när Lotta uttalar sig om att “när man 

går tillbaka några år så var matematik lite mer bara räkna”. Här kan det förstås som att 

läroplanen skapat nya sätt för Lotta att se på matematiken i förskolan. Lottas uttalande i 

utdraget, kan tolkas som att läroplanen är en del som har skapat möjligheter för arbetet med 

matematiken som helhet i förskolan. Detta är även något som Lotta själv lyfter genom att 

uttrycka “att man kanske har lärt sig på vägen hittat en bättre balans”. Lottas uttalande kan 

innebära en balans mellan utforskande matematik och den traditionella 

matematikundervisningen.  

Vidare i exempel tre presenteras ett utdrag från empirin, där pedagogen Elina 

delar med sig utav sina erfarenheter av matematikens framväxt och läroplanens förtydligande. 

I utdraget nedan presenteras matematiken som en del av helheten som innebär förskolans 

kontext. 

4.1.3 Exempel 3 

“Asså jag tror inte ens att man har tänkt från början att man arbetar med matematik, det har 

bara blivit som en helt vanlig del i det, jag tror att den finns där, sen att det blev och att det 

stod i läroplanen på ett annat sätt så blev det ju mer bara ett förtydligande att det var någonting 

som vi skulle typ fortsätta med, så därför tänker man nog till kring det” (Elina) 

I utdraget ovan kan arbetet med matematik vara något som sker kontinuerligt på förskolan, då 

Elina belyser “det har bara blivit som en helt vanlig del i det”. Utifrån Elinas uttalande, kan det 
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tolkas som att matematiken har blivit en del i förskolans kontext. Det kan även innebära att 

Elina har erfarenheter om matematik, då hon lyfter att matematik är en del av allt som sker på 

förskolan. Elinas uttalande om vad matematik är, kan grunda sig i hennes egna erfarenheter av 

matematik i det vardagliga livet. Likaså kan Elinas uttalande “sen att det blev och att det stod i 

läroplanen på ett annat sätt så blev det ju mer bara ett förtydligande”, stärka den tidigare 

tolkningen av Elinas kunskaper kring hur matematiken kan tillämpas i förskolan, samt att 

matematiken lyfts upp i läroplanen för att arbetet ska ske på ett medvetet sätt. I utdraget när 

Elina beskriver att “så därför tänker man nog till kring det”, kan det betyda att pedagoger på 

förskolan har börjat arbeta mer medvetet med matematiken och att matematiken blivit en del 

av deras planering av verksamheten i och med att matematikarbetet har förtydligats i läroplanen 

  

4.1.4 Sammanfattning 

I tema 4.1 Läroplanens synliggörande av matematik i förskolan, framgår det att pedagogerna 

har liknande erfarenheter kring att matematik är något som de alltid har arbetat med, men att 

läroplanen har tydliggjort arbetet. Det går även tolka resultaten i analysen ovan, som att 

pedagogerna sammanfattningsvis alltid har haft förståelse för vad matematik innebär i 

förskolan, men att de med hjälp av läroplanen, kunnat arbeta med matematiken på ett mer 

medvetet sätt. De talar även sammanfattningsvis om att matematikundervisningen har 

förändrats under åren och att matematiken nu är mer undersökande, vilket kan innebära att 

matematikundervisningen numera innefattar ett mer fysiskt aktivt undersökande och 

upptäckande av matematik. 

4.2 Anledningen till arbetet med matematik i förskolan 

Nedan presenteras fyra utdrag från empirin där pedagogerna Katarina och Lotta samtalar om 

deras erfarenheter angående varför matematik förekommer i förskolans verksamhet, med grund 

i våra förförståelser, förståelser och tolkningar. I exempel fyra presenteras ett utdrag där Lotta 

talar om de sjunkande betygen i Sverige och effekten av detta på förskolan. I utdraget nedan 

presenteras matematiken som helhet och matematikmålen i läroplanen som en del för att förstå 

helheten.  

4.2.1 Exempel 4 

“Ja eh att man har valt det nu liksom som ett projekt det är ju att dom har sett att ehm skolan, 

vi har sämre betyg, det har sjunkit jättemycket betygen i Sverige, vi ligger långt efter tydligen. 

Vi pratar ju jättemycket om det för vi... vi tror INTE det beror på att inte vi jobbar med 

matematik [...] vi tror det finns andra orsaker till att barn inte hänger med i skolan som inte 
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har med det att göra. Men jag tror alltid vi har gjort det, det finns alltid med, det blir ju att, nu 

har vi ju fått det ifrån högre upp att eh aa [...] vi här hade helst skippat det målet, vi jobbar 

med målen matematik, men vi tycker liksom att det finns andra viktigare saker och lägga fokus 

på först och främst i våran så”(Lotta) 

  

Ur empirin kan det tolkas som att Lotta här har erfarenheter av varför matematik tillämpas i 

förskolan, då Lotta i utdraget uttalar sig om “dom har sett att ehm skolan, vi har sämre betyg, 

det har sjunkit jättemycket betygen i Sverige”. I utdraget kan det även tolkas som att “dom har 

sett”, innebär högre uppsatta personer som kan förstås vara Lottas chef eller de som utfört 

TIMSS-studien som lyfts i avsnittet 1.1 Inledning. Det går även i empirin att tolka det som att 

Lotta har skapat sig en förståelse i samtal med kollegor angående varför betygen har sjunkit 

eftersom hon nämner “Vi pratar ju jättemycket om det för vi... vi tror INTE det beror på att inte 

vi jobbar med matematik”. I utdraget kan det tolkas som att Lotta i samtal med kollegor har 

kommit fram till att de sämre resultaten i matematik, inte beror på att de inte arbetar med 

matematik, utan att det har påverkats av någon annan orsak. Det kan i utdraget när Lotta 

beskriver “vi tror det finns andra orsaker till att barn inte hänger med i skolan som inte har 

med det att göra”, förstås som att hon utifrån sina erfarenheter skapat sig kunskap om de sämre 

prestationerna i matematik. Detta genom att Lotta och hennes kollegor har pratat om att det 

måste finnas andra aspekter som ligger till grund för de sämre resultaten i matematik. När Lotta 

i utdraget talar om att “Men jag tror alltid vi har gjort det, det finns alltid med, det blir ju att, 

nu har vi ju fått det ifrån högre upp”, är en möjlig tolkning att hon har erfarenheter om att de 

på förskolan alltid har arbetat med matematik och att matematiken är något som alltid finns 

med i förskolans kontext. Men i och med att Lotta i texten beskriver att “det blir ju att, nu har 

vi ju fått det ifrån högre upp”, kan det tolkas som att Lotta anser att matematiken har tillskrivits 

ett annat syfte i och med att det har kommit från en högre uppsatt person. När Lotta sedan säger 

“vi här hade helst skippat det målet, vi jobbar med målen matematik”, kan det tolkas som att 

“det” innefattar matematik och att Lotta och hennes kollegor har samtalat om att de på deras 

avdelning helst hade velat välja bort matematikmålet i förskolans läroplan och att de arbetar 

med matematik utan att det skulle behöva vara ett strävansmål. Det går att tolka det som att de 

inte behöver delen, vilket kan innebära matematikmålet i läroplanen, utan att de arbetar med 

helheten, i detta fall matematiken ändå. Det går även utifrån empirin att tolka det som att Lotta 

har erfarenheter av att det finns viktigare saker att fokusera på i förskolan än matematik, då hon 

nämner att “det finns andra viktigare saker och lägga fokus på först och främst”. 
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I exempel fem talar Katarina om förskolan och dess innehåll som förberedande 

för framtiden. I utdraget nedan presenteras delen som matematiska fenomen i relation till 

helheten, deras framtid.  

4.2.2 Exempel 5 

“Eh, ja asså jag tänker ju att allt man gör i förskolan är ju för att förbereda för framtiden, asså 

när man ska komma ut i samhället. Eh att vi pratar ju mycket om världsmedborgare här [...] eh 

å det är egentligen bara att ge dom så mycket erfarenheter, så mycket kunskaper man kan för 

att så bra som möjligt kunna påverka sin framtid. Å just när det gäller matematik så finns ju 

det lika mycket som det finns i det mesta vi gör i förskolan så finns det ju i det mesta man gör 

i, eh när man blir äldre också.” (Katarina) 

I ovanstående utdrag kan det tolkas som att Katarina genom att säga “allt man gör i förskolan 

är ju för att förbereda för framtiden, asså när man ska komma ut i samhället”, har kunskaper 

om att allt som förskolan gör, är för att skapa förförståelse och förståelse hos barnen och 

förbereda dem på det som de kommer att möta i deras framtida liv ute i samhället. Begreppet 

“samhället”, kan innefatta bland annat skola och arbetsliv. I empirin där Katarina uttalar sig 

om “att vi pratar ju mycket om världsmedborgare här”, kan det förstås som att hon anser att de 

på förskolan pratar om att skapa förutsättningar för barnen till att bli goda medborgare som tar 

hand om sina medmänniskor, djur och natur. När Katarina sedan i utdraget talar om att “det är 

egentligen bara att ge dom så mycket erfarenheter, så mycket kunskaper man kan för att så bra 

som möjligt kunna påverka sin framtid”, kan det innebära att hon syftar på att pedagogerna ska 

ge barn möjligheter till att förstå och genom deras förståelse skaffa sig nya kunskaper och 

erfarenheter och att barnen behöver erfarenheter och kunskaper för att kunna påverka deras 

egna framtid. Det går också utifrån empirin att tolka det som att pedagogerna behöver skapa 

möjligheter för barnen att förstå delarna, det vill säga matematiska fenomen, för att på så vis 

kunna påverka helheten, vilket innebär deras framtid. Katarina beskriver sedan i utdraget “Å 

just när det gäller matematik så finns ju det lika mycket som det finns i det mesta vi gör i 

förskolan så finns det ju i det mesta man gör i, eh när man blir äldre också”, vilket kan betyda 

att hon besitter erfarenheter om att matematiken finns i de flesta aktiviteter som sker i förskolans 

kontext, men att hon även har en förståelse för att matematiken finns med i kontexter utanför 

institutionella sammanhang. 

4.2.3 Sammanfattning 

I ovanstående tema 4.2 Anledningen till arbetet med matematik i förskolan har det kunnat 

urskiljas att pedagogerna besitter olika förståelser i varför matematik appliceras i förskolan. 
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Katarina talar i empirin om att det är av vikt att förskolan ger barn kunskaper i matematik för 

att de ska kunna påverka deras framtid, medan Lotta har en uppfattning av att arbetet med 

matematik har blivit en större del av förskolan i och med att Sveriges genomsnittliga betyg i 

matematik har sjunkit och att direktiv om arbetet med matematik kommer från en högre uppsatt 

person. Även då Lotta uttalar sig om att hon och hennes kollegor helst hade strukit 

matematikmålen, går det att tolka uttalandet som att de besitter erfarenheter om att 

matematikmålen i läroplanen är överflödiga och att det finns andra mål som är viktigare. 

  

4.3 Användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen 

I avsnittet nedan kommer utdrag från empirin att presenteras där pedagogerna Anna, Lotta och 

Kajsa talar om deras förståelse av olika arbetssätt de använder sig av för att tillämpa matematik 

på deras förskolor i utomhusmiljön, med grund i våra förförståelser, förståelser och tolkningar. 

I nedanstående utdrag förklarar Anna vilka strategier de har på förskolan för att tillämpa 

matematik i samband med utomhusvistelsen. I nedanstående utdrag presenteras skogen som 

helhet och naturkorgar som delar.  

   

4.3.1 Exempel 6  

“Ehh, vi har vår verksamhet uppdelad i tre grupper kan man säga, och då har vi en grupp som 

alltid har en skogen dag. Och då går en pedagog iväg med max fyra barn, och då går vi till 

skogen och då har vi naturkorgar med oss som vi gör olika, vi har matte, rörelser vi har 

naturvetenskap och så tar vi med de här olika korgarna då när vi går till skogen, och har olika 

aktiviteter där då, och nere vid havet likaså.” (Anna) 

  

I utdraget går det att förstå Annas uttalande “tre olika grupper”, som att hon syftar på att det är 

barnen som är uppdelade i olika konstellationer och att Anna utifrån sin kunskap förklarar hur 

de brukar gå tillväga för att utföra aktiviteter i skogen tillsammans med barnen. Uppdelningen 

av barn kan vara ett tillvägagångssätt för att kunna utföra aktiviteter i skogen. I empirin är en 

möjlig tolkning av Annas uttalande “då går en pedagog iväg med max fyra barn”, att hon har 

erfarenheter av att fyra barn, på grund av säkerhetsskäl, är det maxantal som hon kan gå iväg 

med själv. Vidare förklarar Anna att de använder material i form av naturkorgar för att tillämpa 

matematik, rörelse och naturvetenskap. Ett sätt att förstå detta är att pedagogerna på Annas 

avdelning använder delar i form av naturkorgar med matematik-, rörelse-, och naturvetenskap, 

för att förstå helheten, det vill säga skogen. I relation till den hermeneutiska cirkeln kan det 

tolkas som att skogen behövs för att förstå innehållet av naturkorgarna och vice versa. Det går 
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vidare i utdraget att tolka det som att naturkorgarna kommer till användning på fler platser än 

skogen, då Anna bland annat nämner “nere vid havet likaså”. Likaså kan dessa korgar som tas 

med till skog och hav vara ett tillvägagångssätt för pedagogerna att nå matematiken utomhus 

tillsammans med barnen. 

 

I exempel sju talar Lotta om en bok innehållande aktivitetsblad som tas med ut 

för att förstärka utomhusmatematik på deras avdelning. I utdraget nedan förklaras boken som 

en del för att förstå helheten matematik. 

4.3.2 Exempel 7 

“Vi har en bok som vi använder mycket, utomhusmatematik, eller utomhus nånting heter den 

där det finns mycket aktivitetsblad som jag laminerar som vi tar med oss ut och det kan va att 

man slår en tärning så får man en siffra så får man läsa vad det står för uppdrag som man ska 

göra och så, rep mäta träd å de aktivitetsbladen använder vi mycket.” (Lotta) 

När Lotta säger “vi”, kan det tolkas som att hon pratar om hennes kollegor. När Lotta vidare 

uttalar sig på följande sätt “Vi har en bok som vi använder mycket…”, kan det förstås som att 

pedagogerna på Lottas avdelning använder boken som del för att stötta dem i undervisningen 

av helheten matematik utomhus. Det kan även vara ett tillvägagångssätt eller ett stöd för 

pedagogerna i Lottas arbetslag och för Lotta själv, att utifrån boken få inspiration att erbjuda 

barnen matematik utomhus. Lotta benämner även vad hon tror att boken heter i delen av 

utdraget “utomhusmatematik, eller utomhus nånting heter den”, vilket kan förstås som att Lotta 

inte är insatt i arbetet med boken. Men utdraget kan också tolkas som att Lotta påverkas av 

kontexten, intervjusituationen, som i sin tur påverkar att hon glömmer bokens namn. I relation 

till utdraget “aktivitetsblad som jag laminerar som vi tar med oss”, kan det ge en förståelse av 

att Lotta arbetar med matematiken medvetet, då hon lyfter att hon själv laminerar aktivitetsblad, 

som i sin tur kan användas av barnen. Å andra sidan kan laminerandet av aktivitetsbladen även 

tolkas vara ett sätt för Lotta att ge över ansvaret till barnen för att själv slippa vara aktiv. I 

utdraget när Lotta säger “det kan va att man slår en tärning så får man en siffra så får man läsa 

vad det står för uppdrag som man ska göra”, kan ordet “man”, innebära att det är barnen som 

slår tärningen och att det är barnen som får läsa och utföra uppdragen som kan tolkas vara “mäta 

träd”.  
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I exempel åtta nedan talar pedagogen Kajsa om naturens tillgång och dess material 

som “bara finns där”. Nedan presenteras pedagogers erfarenheter och engagemang som delar 

för att förstå matematiken utomhus som helhet.  

  

4.3.3 Exempel 8 

Tja, ja tänker på det jag sa innan att man kan använda naturen till så mycket, även oss själva 

och våra kroppar [...] stenar, kottar vi har massvis med grejer i naturen som är skitenkelt att 

tillgå det bara finns där, [...] jag tänker inte på något speciellt utan det är bara att suga tag i 

det å det är liksom inget som är konstigt utan nyttja det bara när det finns. (Kajsa) 

  

Utifrån förståelser av kontexten under intervjun med Kajsa och utifrån empirin, kan det tolkas 

som att Kajsa besitter erfarenheter och engagemang då hon uttalar sig “...är skitenkelt att tillgå 

det bara finns där”. Ordet “det”, kan förstås som att Kajsa syftar på material utomhus. I 

utdraget ovan uttalar sig Kajsa om att de naturliga materialen är lätta att tillgå. Kajsa uttalar sig 

även om kroppar, vilket kan förstås som att hon syftar på den fysiska kroppen som en tillgång 

i arbetet med matematik. När Kajsa uttalar sig om att “det är bara att suga tag i det å det är 

liksom inget som är konstigt, utan nyttja det bara när det finns”, kan det förstås som att hon ser 

det naturliga materialen som en tillgång och att det bara är att “nyttja” det när det dyker upp. 

Vidare går utdraget “det är bara att suga tag i det”, att förstås som att hon belyser pedagogers 

uppdrag att ta vara på det material som finns tillgängligt utomhus. Kopplat till den 

hermeneutiska cirkeln, kan det innebära att delar i form av pedagogers erfarenheter och 

engagemang, påverkar matematiken utomhus som helhet. Genom att Kajsa uttalar sig om att 

“det är liksom inget som är konstigt” kan det även tolkas som att hon medvetet tar tillvara på 

materialet utomhus och att det är en självklarhet för Kajsa. Denna förståelse förstärks då hon 

även uttalar sig om material som finns i den naturliga miljön genom att benämna “stenar, kottar 

vi har massvis med grejer i naturen som är skitenkelt att tillgå det bara finns där,”. Det 

tydliggörs även när Lotta i utdraget säger, “är skitenkelt att tillgå det bara finns där”. 

  

4.3.4 Sammanfattning  

 I ovanstående tema 4.1 Användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen, har olika 

tolkningar gjorts i de empiriska utdragen. I de empiriska utdragen använder pedagogerna deras 

förståelser för att beskriva de tillvägagångssätt de använder sig av utomhus för att tillämpa 

matematik och andra ämnen. Sammanfattningsvis använder pedagogerna sig även av olika 

tillvägagångssätt samt olika material för att skapa förutsättningar att nå matematiken utomhus. 
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I utdragen synliggörs även den hermeneutiska cirkeln för att förstå och tolka pedagogers olika 

synvinklar i vilka delar som kan vara nödvändiga för att förstå matematiken. 

  

4.4 Pedagogers uttalanden om utomhusmatematik 

I avsnittet nedan kommer utdrag från empirin att presenteras där pedagogerna Lisa, Ronja och 

Kerstin uttalar sig om utomhusmatematik, med grund i våra förförståelser, förståelser och 

tolkningar. I exempel nio talar Lisa om matematikens möjligheter utomhus och hur den kan 

användas på ett annat sätt i relation till barns utomhusvistelse. Nedan presenteras matematiska 

begrepp som delar för att förstå utomhusmatematik som helhet.  

4.4.1 Exempel 9 

“Ja, jag tänker att man får en annan bild utomhus, vi har större yta och kan använda helt andra 

längdbegrepp vi kan använda oss av kilometer nästan och funder på hur en lång en kilometer 

är det blir ju svårt här inne, det blir ganska många varv liksom det blir lite jobbigt, så tänker 

jag att vi kan ha matematiken i en större skala [...]” 

I empirin ovan poängterar Lisa hur hon tänker då hon säger ”ja, jag tänker att man får en annan 

bild utomhus”, vilket kan förstås som att hon ser skillnad på att vistas utomhus kontra inomhus. 

Lisas uttalande om ”vi har större yta och kan använda helt andra längdbegrepp”, kan även 

innebära att hon har erfarenheter av att ytorna utomhus bidrar till att kunna utforska andra 

matematiska begrepp. När Lisa säger ”kilometer”, kan det tolkas vara ett matematiskt begrepp 

som innefattar ett mått på hur lång en sträcka är. Det vill säga hur långt det är från punkt A till 

punkt B. I utdraget där Lisa säger ”vi kan använda oss av kilometer nästan och funder på hur 

en lång en kilometer är ”, kan det förstås som att Lisa talar om begreppet kilometer och dess 

användning, samt att barn utomhus kan uppleva hur lång en kilometer faktiskt är. Det går även 

att koppla Lisas uttalande till den hermeneutiska cirkeln då kilometer kan förstås som en del för 

att förstå utomhusmatematiken som helhet. Lisa fortsätter sedan med att säga” det blir ju svårt 

här inne”. Det kan tolkas som att Lisa syftar på att det kan vara svårt och jobbigt att visa hur 

lång en kilometer är inomhus då hon säger ”det blir ganska många varv liksom det blir lite 

jobbigt”. Det kan även förstås som att Lisa talar om utomhusytorna som en fördel. Detta då 

Lisa uttalar sig om ytornas användning för att synliggöra matematiken i utdraget ”så tänker jag 

att vi kan ha matematiken i en större skala [...]”. Ordet ”skala” som Lisa lyfter, kan innefatta 

ett begrepp inom matematiken som kan sättas i relation till begreppet ”kilometer”, då ”skala” 

inom matematiken kan innebära hur stort något är i relation verkligheten.  
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I exempel tio talar Ronja om hennes erfarenheter av matematiska fenomen i 

barnens aktiviteter utomhus. Nedan presenteras matematiska fenomen som delar för att förstå 

helheten i form av matematik.  

4.4.2 Exempel 10 

“Jag kan ju tänka mig att det är mycket när de gräver i sand, alltså tyngd å antal å mängd, när 

de fyller å hur många man kan baka asså så. I sandlådan kan man nog se mycket. Även när de 

liksom är, när de kanske håller på med vatten, hur mycket kan man fylla innan det rinner över 

å eh asså det är ju många sånna saker som man kan se tycker jag ute faktiskt.” (Ronja) 

I utdraget ovan kan det förstås som att Ronja har erfarenheter av att barnen kommer i kontakt 

med matematiska fenomen och olika matematiska begrepp när de gräver i sandlådan. Detta då 

hon uttalar sig på följande sätt “det är mycket när de gräver i sand, alltså tyngd å antal å mängd, 

när de fyller å hur många man kan baka asså så.”. Det går vidare i utdraget att tolka det som 

att Ronja har kunskaper om att sandlådan kan bidra till synliggörandet av många olika 

matematiska fenomen och begrepp, då hon säger “I sandlådan kan man nog se mycket”. När 

Ronja sedan vidare i empirin belyser att “Även när de liksom är, när de kanske håller på med 

vatten”, kan det förstås som att hon har erfarenheter om att vatten kan bidra med matematik för 

barnen. Det går även utifrån utdraget där Ronja belyser att “hur mycket kan man fylla innan det 

rinner över”, att tolka det som att hon har en förståelse av att delen, det vill säga vatten, kan 

bidra med nya kunskaper för barnen angående helheten i form av matematiken. Men det kan 

också innebära att när Ronja nämner “hur mycket kan man fylla innan det rinner över”, att hon 

har en förståelse om det matematiska begreppet volym. När Ronja sedan i empirin talar om att 

“det är ju många sånna saker som man kan se tycker jag ute faktiskt”, går det att tolka som att 

hon har förståelse angående matematik och att det är i aktiviteterna i sandlådan och kring vatten 

som hon har erfarenheter av att barn möter olika matematiska fenomen. 

  I exempel elva uttalar sig Kerstin om angående matematik som finns utomhus och 

hur den kan tas till vara på genom att fånga matematiken och göra den greppbar för barnen. 

Nedan presenteras utomhusmiljön som en del för att förstå matematiken som helhet. 

 

4.4.3 Exempel 11 

“  [...] bara där har du en grej du kan jobba med att man fångar upp, fångar upp de naturliga 

miljöerna utomhus och hittar matematiken i det tillsammans med barnen, och det kan ju vara 

att hitta symmetrin hos en fjäril eller antal ben hos en myra, att för någonstans blir det mer 

greppbart för barnen och mer en bättre koppling till, till verkligheten eller liksom vad man har 
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för nytta av den, va finns det för värde av matematik det är inte bara siffror på ett papper utan 

vad man kan ha för nytta av den hur man kan använda sig av det.” 

Det kan utifrån utdraget ovan förstås som att pedagogen Kerstin ser utomhusmiljön som en 

arena för möjligheter då hon säger “att man fångar upp, fångar upp de naturliga miljöerna 

utomhus”. Utifrån den hermeneutiska cirkeln kan det innebära att utomhusmiljön är en del för 

att förstå helheten i matematiken, som kompletterar varandra. Eftersom att Kerstin pratar om 

att “fånga upp”, kan det förstås som att hon syftar på att fånga upp matematiken i 

utomhusmiljön, då hon sedan säger “och hittar matematiken i det tillsammans med barnen”. 

Likaså ger hon konkreta exempel på hur matematiken kan fångas upp i utomhusmiljön, då hon 

säger “att hitta symmetrin hos en fjäril eller antal ben hos en myra”. Det kan även förstås som 

att hon pratar om matematik då “symmetrin” och “antal” tas upp av Kerstin i hennes 

beskrivning, vilket utifrån våra förståelser är matematiska begrepp.  Kerstin uttalar sig om 

matematikens värde, genom att dra paralleller till hur utomhusmiljön kan användas i hennes 

matematikundervisning. Det kan förstås som att Kerstin har förståelse om matematikens 

betydelse då hon säger “...en bättre koppling till, till verkligheten eller liksom vad man har för 

nytta av den”, vilket tydliggörs genom att hon fortsätter säga “va finns det för värde av 

matematik det är inte bara siffror på ett papper”. En möjlig tolkning av empirin, är att Kerstin 

har utvecklat en förståelse kring matematikens värde för att kunna se den i fler sammanhang än 

bara på ett papper med siffror. Det kan även förstås som att Kerstin har erfarenheter kring hur 

matematiken enligt henne kan tillämpas i förskolans kontext. 

4.4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis i temat 4.5 Pedagogers uttalanden om utomhusmatematik, är en möjlig 

tolkning att pedagogerna har liknande erfarenheter av att matematiken utomhus kan upptäckas 

på ett mer fysiskt sätt genom att med hjälp av kroppen känna hur lång en kilometer är, hur 

mycket vatten en spann rymmer och med hjälp av sinnen kunna upptäcka symmetri i djur och 

natur. Pedagogerna kan även tolkas tala om delar, det vill säga utomhusmiljön och matematiska 

fenomen, som ett sätt att förstå helheten matematik.  

5. Diskussion 

Studiens syfte är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom 

pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i 

matematikundervisningen. 

Forskningsfrågorna som syftet har operationaliserats ned till är följande: 

●   Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med matematik i förskolan?  
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●    Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av utomhusmiljön i 

matematikundervisningen? 

Syftet och forskningsfrågorna har grundat sig i, som nämns i avsnitt 1.1 Inledning, 

problemområdet att undersöka vilka arbetssätt pedagoger använder för att tillämpa matematik 

i relation till förskolans utomhusmiljö, i och med att det är få som talar för att använda 

utomhusmiljön som undervisningsmetod trots de gynnsamma effekter det ger på barns lärande 

och utveckling (Berg och Fägerstam, 2013), samt att forskning belyser att det finns pedagoger 

som inte har tillräckligt med djupgående kunskaper i ämnet matematik för att kunna stötta barn 

i det (Sheridan et al. 2011). I följande avsnitt med grund i syfte och forskningsfrågorna har 

resultat och analys satts i relation till 1. Bakgrund, 1.1 Inledning, 2. Litteraturgenomgång samt 

3. Metod och vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Följande avsnitt har även delats upp i samma 

teman som i avsnitt 4.Resultat och analys, det vill säga, Läroplanens synliggörande av 

matematik i förskolan, Anledningen till arbetet med matematik i förskolan, Användandet av 

utomhusmiljön i matematikundervisningen och Pedagogers uttalanden om utomhusmatematik. 

Detta för att underlätta för läsarens återkoppling mellan diskussion, resultat och analys.  

 

5.1 Läroplanens synliggörande av matematiken 

En möjlig tolkning av resultatet i avsnitt 4.1 Läroplanens synliggörande av matematik i 

förskolan, är att pedagogerna har liknande erfarenheter om att matematik är något som de alltid 

har arbetat med, men att läroplanen har tydliggjort arbetet med det. Dock skriver Hildebrant 

och Zan (2002) att de flesta förskollärare har för lite kunskap gällande matematik för att de ska 

kunna implementera den i deras undervisning på förskolan, vilket de belyser kan bero på att 

förskolans styrdokument inte har tillräckligt tydliga mål i hur matematikundervisningen kan 

användas i förskolans verksamhet. Det går utifrån Hildebrant och Zans (2002) studie samt 

föreliggande studies resultat, att tolka det som att läroplanen har tydliggjort arbetet med 

matematik i förskolan, men att läroplanen samtidigt har för få konkreta riktlinjer på hur 

matematiken kan tillämpas i arbetet på förskolan.    

 Å andra sidan framkommer det utifrån empirin i föreliggande studie att pedagoger 

utifrån tidigare erfarenheter, har skapat sig nya erfarenheter av att matematikundervisningen i 

förskolan har förändrats genom åren och att matematiken i förskolan numera sker på ett 

undersökande plan tillsammans med barnen. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) lyfter 

liknande det som nämns ovan, att pedagoger ska arbeta med att hålla barns frågor, hypoteser, 

teorier och fantasier vid liv samt att pedagoger ska utmana barns tankar och strategier. 

Resultatet i föreliggande studies empiri samt föregående referens, kan kopplas samman med 
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studiens forskningsfråga; Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med matematik i 

förskolan? Detta i och med att pedagogerna uttalar sig om att de numera arbetar med 

matematiken på ett undersökande plan tillsammans med barnen och att Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) beskriver att pedagoger i aktiviteter bör arbeta utifrån barns intressen samt 

utmana barnens egna frågor och tankar.    

 Föreliggande studies resultat visar också att pedagogerna har olika erfarenheter 

av hur matematiken har förändrats i förskolan under åren och hur läroplanen har påverkat deras 

arbete med matematiken. Bland annat visar resultaten i föreliggande studie, att en pedagog 

uttalar sig om att matematikmålen i läroplanen är överflödiga och att det finns andra viktigare 

saker att fokusera på i förskolan. Å andra sidan poängterar Palmér och Bommel (2016) att 

undervisning i matematik innebär undervisning för framtiden i och med att egenskaper som 

kritiskt tänkande, problemlösning och flexibilitet är av vikt för barn att utveckla. Med avstamp 

i våra erfarenheter, kan det tolkas bli en motsättning mellan pedagogens uttalande och Palmér 

och Bommels (2016) uttalande. Detta då pedagogen yttrar sig om att det finns annat än 

matematik som är viktigare att fokusera på i förskolan, medan Palmér och Bommel (2016) 

beskriver betydelsen av matematik i förskolan då det innefattar undervisning för att förbereda 

barnen för framtiden. Det kan även kopplas samman med Kilpatrick et al. (2001), som 

poängterar signifikansen i att förbereda barn redan i förskolan för de arbeten som de kommer 

ställas inför i framtiden som kommer kräva höga krav på matematiska kunskaper. 

5.2 Anledningen till arbetet med matematik i förskolan 

Det går i avsnitt 4.2 Anledningen till arbetet med matematik i förskolan, att tolka resultatet som 

att pedagogerna besitter olika förståelser om varför matematik sker i förskolans kontext. En 

möjlig förståelse av resultatet är att pedagogerna tolkar arbetet med matematik som 

förberedande för barnens framtid. Föreliggande studies resultatet kan sättas i relation till 

Sheridan et al. (2017), som lyfter att det är av vikt att förskolans pedagoger kontinuerligt 

uppdateras med forskning för att skapa möjligheter att förbereda barnen för de krav de kommer 

ställas inför i framtiden. Resultatet i föreliggande studie samt föregående referens, kan kopplas 

samman med forskningsfrågan; Vad berättar pedagoger om deras egna arbetssätt med 

matematik i förskolan? Detta eftersom pedagogerna yttrar sig om att matematik är av betydelse 

att arbeta med i förskolan för att förbereda barnen på de kunskapskrav i ämnet de kommer möta, 

samt då Sheridan et al. (2017) lyfter att förskolans pedagoger med avstamp i forskning, ska 

förbereda barnen för deras kommande framtid som kommer ställa höga krav på barnens 

förmågor och kunskaper. Med grund i föreliggande studie går det å ena sidan att tolka Sheridan 
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et al. (2017) resultat, som att pedagogerna själva har ett ansvar att granska och söka efter 

forskning som är relevant för förskolans kontext. Utifrån våra erfarenheter har vi dock fått 

förståelse av att pedagoger har begränsad tillgång till delar, i form av databaser med forskning, 

som vi vidare tolkar kan påverka helheten, det vill säga förskolans möjlighet till att utifrån 

forskning skapa goda matematiska förutsättningar för barnen.  

Resultatet i föreliggande studie synliggör även att en pedagog har erfarenheter av 

att arbetet med matematik sker med grund i att barns betyg har sjunkit. Bowman et al. (2001) 

lyfter kopplat till resultatet att de första årens inlärning hos barn har en betydande roll för hur 

långvariga resultaten och kunskaperna blir. Det går att förstå Bowman et al. (2001) resultat i 

relation till studiens resultat, som att förskolans matematikundervisning påverkar och bygger 

grunden för barnens framtida förståelser i ämnet, samt att dessa påverkar hur långvariga barnens 

kunnande blir och hur de kommer att bemöta matematik i kontexter som exempelvis skolan.  

Å andra sidan visar föreliggande studies resultat även att pedagogerna har 

erfarenheter av att matematik är något som alltid finns med under vardagen i förskolan. Detta 

kan kopplas ihop med Andersson och Kowalski (2010) samt Doverborg (2016) som beskriver 

att matematik är något som finns överallt i barnens vardag och omvärld. Dock belyser 

Doverborg (2016) även att det är av betydelse att barns intressen tas tillvara på av pedagoger 

för att skapa förutsättningar att kunna utmana barn i att se och uppleva matematiken som finns 

i förskolans vardag. Föreliggande studies resultat indikerar att pedagogerna utifrån deras 

uttalanden, innehar erfarenheter av matematik som kan skapa nya förståelser och erfarenheter 

hos barnen och på så sätt utmana de kunskaper som barnen redan besitter, vilket även 

Doverborg (2016) lyfter. 

  

5.3 Användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen 

Det går i avsnitt 4.3 Användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen, synliggöra att 

pedagogerna använder olika aktiviteter och olika material i form av laminerade böcker, 

matematikkorgar och naturligt material, för att skapa förutsättningar för 

matematikundervisning utomhus på förskolan. De olika tillvägagångssätten kan förstås vara 

delar som skapar förutsättningar för förståelse av helheten, det vill säga matematiken. Å andra 

sidan är helheten utifrån vår förståelse av den hermeneutiska cirkeln, lika beroende av delarna. 

Perry et al. (2007) belyser betydelsen av att pedagoger identifierar aktiviteter i förskolan där 

förutsättningar finns för barn att utvecklas och utmanas i deras tänkande, vilket kan kopplas till 

föreliggande studies resultat som framhäver att pedagogerna använder varierande aktiviteter 

och olika material i arbetet med matematik i förskolans utomhusmiljö. Föreliggande studies 
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resultat samt föregående referens, kan i relation till forskningsfrågan; Vilka uttalanden gör 

pedagoger om användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen?, innebära att 

pedagogerna har erfarenheter om att de tillför material för att bedriva undervisning av 

matematik i förskolans utomhusmiljö, samt då Perry et al. (2007) belyser att pedagoger ska 

skapa aktiviteter där förutsättningar ges för barn att utvecklas. Det kan å ena sidan förstås som 

att pedagogerna genom att tillföra delar i form av aktiviteter och material, utmanar barnens 

förståelser av matematik utomhus. Men det kan å andra sidan även innebära att pedagogerna 

precis som Hildebrant och Zan (2002) belyser, har förståelser i vad barnen redan har kunskaper 

om i matematiken och att de genom att tillföra aktiviteter och material stöttar och hjälper dem 

i att förstå det dem redan har erfarenheter om utifrån matematiska grunder.  

Föreliggande studies resultat framhäver även att pedagogerna har erfarenheter om 

att mindre barngrupper är ett gynnsamt tillvägagångssätt för att på bästa sätt komma åt 

matematiken utomhus. Det går å ena sidan att tolka resultatet i föreliggande studie som att de 

mindre barngrupperna ökar barnens möjligheter att närma sig matematiken. Resultatet kan 

kopplas till Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013), som belyser att det krävs 

skickliga pedagoger för att kunna se och ta tillvara på barns intressen och kreativitet i förskolans 

verksamhet. De mindre grupperna kan å andra sidan vara en strategi för pedagogerna att kunna 

agera som skickliga pedagoger och att pedagogerna på så sätt får mer utrymme att ta till vara 

på barnens kreativitet i matematikundervisningen utomhus. 

  

5.4 Pedagogers uttalanden om utomhusmatematik 

Det går i avsnitt 4.4 Pedagogers uttalanden om utomhusmatematik att förstå resultatet som att 

pedagogerna har kännedom om att matematiken utomhus kan tillämpas på ett mer fysiskt sätt 

genom att med kroppen känna hur lång en kilometer är, hur mycket vatten en spann kan fyllas 

med och med olika sinnen kunna upptäcka symmetri i djur och natur. Kopplat till 

forskningsfrågan som är; Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av utomhusmiljön i 

matematikundervisningen?, kan resultatet i föreliggande studie å ena sidan tolkas som att 

pedagogerna har förståelser om att matematik utomhus innebär att barnen får möjlighet till att 

vara fysiskt aktiva under deras närmande av matematiken och att de har erfarenheter av att 

matematiken inomhus inte är lika fysisk.    

 Resultatet i föreliggande studie synliggör också att ett antal pedagoger uttalar sig 

om att matematik inte enbart är siffror och räkning, utan att matematik kan vara ett sätt för 

barnen att skapa förståelse för det dem möter i deras utomhusvistelse. Det kan å andra sidan 

tolkas precis som Barr et al. (2011) belyser, att pedagogerna har erfarenheter om att matematik 
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är något som barn upptäcker med hjälp av kroppen och alla dess sinnen och att barn genom att 

vara fysiskt aktiva i undersökandet av matematik kan relatera till verkligheten och sätta saker i 

relation till varandra. Det kan å ena sidan tolkas som att pedagogerna har förståelser om att 

barnen genom att vara fysiskt aktiva, kan upptäcka matematiska fenomen utomhus. 

Föreliggande studies resultat kan kopplas samman med Delacour (2012), som belyser att barn 

behöver känna matematik med kroppen genom att känna och se avståndet från något och kunna 

gå runt en sandgrop för att kunna få förståelse för storlek och form. Men resultatet kan å andra 

sidan tolkas som att pedagogerna har kännedom om att utomhusmiljön skapar nyfikenhet och 

lust till utforskande hos barnen. Däremot lyfter Sjöstrand Öhrfelt (2015) att forskning lyfter att 

utomhusmiljön bidrar till lärande bara genom att barn vistas i den, men att det inte framgår i 

forskning vad det är i utomhusmiljön som gynnar barn. Ohlsson och Forsbäck (2008) lyfter att 

det inte läggs särskilt mycket fokus på matematiska begrepp under barnens vardag i förskolan, 

vilket gör att barn inte får särskilt stora möjligheter att upptäcka de matematiska fenomen de 

kommer i kontakt med.      

 Däremot synliggörs det i resultatet i föreliggande studie å andra sidan att 

pedagogerna talar om utomhusmatematik som ett sätt att förstå matematiska begrepp och 

fenomen. En möjlig tolkning är att det mellan föreliggande studies resultat samt utifrån Ohlsson 

och Forsbäck (2008), skapas en motsättning i och med att Ohlsson och Forsbäck (2008) hävdar 

att det inte läggs mycket fokus på matematiska begrepp under vardagen i förskolan, medan 

resultatet i föreliggande studie kan förstås som att pedagogerna talar om utomhusvistelsen på 

förskolan som en möjlighet att synliggöra matematiska begrepp och fenomen. Dock lyfter 

Bäckman (2015) att pedagoger ger barn möjligheter i att finna matematiken i förskolans 

verksamhet. 

6. Slutsats 

Studiens syfte är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom 

pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i 

matematikundervisningen. Studiens forskningsfrågor är; Vad berättar pedagoger om deras egna 

arbetssätt med matematik i förskolan?; Vilka uttalanden gör pedagoger om användandet av 

utomhusmiljön i matematikundervisningen? 

Med utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor uttalar sig pedagogerna i studien om att 

arbetet med matematik i förskolans kontext sker för att förbereda barnen för framtiden och att 

utomhusmiljön kan bidra till att med fysisk aktivitet upptäcka större matematiska fenomen, som 

exempelvis kilometer och symmetri i djur och natur. En möjlig tolkning av pedagogernas 
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uttalanden är också att de har gemensamma erfarenheter av att matematiken är något som finns 

och sker överallt, men att de använder sig av olika strategier för att närma sig matematiken 

utomhus. Pedagogerna uttalar sig bland annat även om att de närmar sig matematiken 

tillsammans med barnen på förskolan genom att tillföra olika material, samt genom att ta till 

vara på det naturliga material som utomhusmiljön erbjuder. Pedagogerna poängterar även att 

matematik har funnits i förskolans kontext långt innan strävansmålen i läroplanen tillkom, men 

att läroplanen har bidragit till att göra matematiken synlig för pedagogerna och på så vis gjort 

dem mer medvetna om deras arbetssätt med den. I föreliggande studie synliggörs det också att 

förskolans utomhusmiljö utifrån pedagogers utsagor kan skapa möjligheter att utveckla 

undervisningen av matematik, men att de använder olika arbetssätt för att närma sig 

matematiken tillsammans med barnen i förskolan.  

Sammanfattningsvis är slutsatsen i föreliggande studie att pedagoger besitter förståelse 

för att matematik är något som finns överallt i förskolans kontext och att det endast är 

pedagogerna själva som sätter gränserna för hur förutsättningarna angående arbetet med 

matematik utomhus sker. Slutsatsen i föreliggande studie tyder på att det är pedagogers 

kreativitet och deras egna utforskande tillsammans med barnen som är avgörande om 

matematiken utomhus synliggörs för barnen eller inte.  

 

  

7. Metoddiskussion 

Genom att ha influerats av ett hermeneutiskt perspektiv, både som teori och metod, har det 

påverkat studien i och med att vi utgått från den allmänna tolkningsläran där våra tolkningar, 

förförståelser och förståelser har funnits med för att kunna analysera forskningens resultat. Som 

ovan nämnt har vi utifrån våra förförståelser och förståelser haft en inverkan på studiens 

framväxt. Detta i och med att våra förståelser inte är detsamma som någon annans förståelser. 

Därav kan vi inte komma att säga att denna studies resultat är en verklig sanning för alla, då det 

utifrån någon annans erfarenheter och förståelser hade blivit en annan sanning. Dock kan vi 

ändå se studiens syfte, att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt 

genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö 

i matematikundervisningen, som relevant i och med att det kan leda till att pedagoger kan få 

inspiration i hur matematikundervisningen kan utvecklas, samt ta del av andra pedagogers 

uttalanden om hur utomhusmiljön kan användas för att synliggöra matematiska fenomen för 

barnen.   
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 Eftersom att föreliggande studie utgått ifrån en kvalitativ ansats kan det innebära att 

studiens resultat påverkats, då vi tagit del av tio pedagogers utsagor om matematik i 

utomhusmiljön. Då en kvalitativ ansats lägger fokus på ord snarare än siffror har det resulterat 

i att intervjuerna och transkriberingarna har gett utrymme för tolkningar, i jämförelse med om 

föreliggande studie utgått från en kvantitativ ansats som utgår ifrån siffror, som för studien 

kunnat ge mer konkreta resultat utan utrymme för tolkningar. Dock är det inte säkert att studiens 

resultat hade kunnat ses som mer tillförlitligt med en kvantitativ ansats istället för en kvalitativ, 

i och med att det fanns ett begränsat antal pedagoger som kunde delta i studien. Å andra sidan 

hade en kvantitativ ansats kunnat innebära en undersökning i form av enkäter, som i sin tur 

kunnat skapa möjligheter för fler deltagande pedagoger. Detta i och med att enkäter hade kunnat 

ge pedagogerna utrymme för att själva besvara enkäterna, utan forskares närvaro.  

Vi har även utifrån frågorna i intervjuguiden synliggjort att intervjufrågorna kan ha 

påverkat och styrt de svar som vi fått av intervjupersonerna i studien, vilket även Bryman (2011) 

belyser och skriver kan bero på hur frågorna ställts under intervjuns gång. I och med att vi 

ställde frågor om bland annat specifikt utomhusmatematik (se bilaga 1), kan det lett till att 

intervjupersonernas svar blev påverkade. Även att vi båda satt med under intervjuerna med en 

pedagog vid varje intervjutillfälle, kan ha skapat en obalans i maktpositioneringar och resulterat 

i att intervjupersonernas svar formades av bådas närvaro. Likaså kan valet av enskilda intervjuer 

ha påverkat studiens resultat. Hade vi använt oss av fokussamtal, hade intervjuerna kunnat leda 

till djupare diskussioner och samtal, samt att intervjuernas längd hade kunnat bli längre, vilket 

i sig hade kunnat ge oss helt andra resultat. Dock var vi intresserade av de enskilda 

pedagogernas uttalanden. Detta för att intervjupersonerna inte skulle påverkas av varandra, 

vilket var anledningen till att vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

skilde sig åt tidsmässigt, vilket kan ha påverkats av tiden pedagogerna hade möjlighet att delta 

i intervjun, i och med att intervjuerna skedde på dagtid och pedagoger därav gick ifrån sin 

verksamhet för att medverka i studien. Resultatet i studien kan även påverkats av att deltagande 

intervjupersoner var både förskollärare och barnskötare, i och med att förskollärarna troligtvis 

har en mer genomgripande utbildning i matematik än vad barnskötarna har. Å andra sidan ville 

vi intervjua alla verksamma pedagoger i förskolan i och med att de, oavsett utbildning eller inte, 

är verksamma i både planering och arbetet med matematik tillsammans med barnen i förskolan. 

  

8. Didaktiska implikationer och fortsatt forskning 

Studiens syfte är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom 

pedagogers yttranden bidra med förståelse om användandet av förskolans utomhusmiljö i 
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matematikundervisningen. I studien framkommer det att matematik är något som verksamma 

pedagoger arbetar med i deras verksamheter och att det finns en mängd olika strategier att 

förhålla sig till för att nå ut med matematiken till barnen. I studien synliggörs det även att 

utomhusmiljön skapar förutsättningar för pedagogers matematikundervisning, vilket går att 

tolka som att matematiken finns runt omkring oss vart vi än är och att det handlar om att kunna 

se och ta tillvara på den i vår vardag tillsammans med barnen. Hermeneutiken har för arbetet 

bidragit till att kunna närma oss verksamma pedagogers utsagor om deras erfarenheter, 

förståelser och tolkningar om matematikundervisning i förskolans kontext. I studien 

framkommer det ur pedagogers utsagor hur matematiken alltid funnits i förskolan, men att 

läroplanen har tydliggjort arbetet med matematiken ytterligare sedan den infördes i förskolans 

läroplan. Studiens resultat kan ses som relevant i och med att det kan bidra till att pedagoger får 

en bredare förståelse för att matematik är något som finns överallt i förskolans kontext och att 

det endast är pedagogerna själva som sätter gränserna för hur förutsättningarna angående arbetet 

med matematik utomhus sker. Det vill säga att resultatet visar att det är pedagogers kreativitet 

och deras egna utforskande tillsammans med barnen som är avgörande om matematiken 

utomhus synliggörs för barnen eller inte. Studiens resultat kan även bidra med att pedagoger 

kan ta del av andra pedagogers uttalanden om hur utomhusmiljön kan nyttjas för att synliggöra 

matematiska fenomen för barnen på förskolan. I och med att fokus i studien har varit att ta del 

av pedagogers utsagor om matematik i relation till utomhusvistelsen på förskolan, skulle 

forskning i framtiden kunna komplettera föreliggande studie genom en observationsstudie, där 

fokus läggs på att synliggöra hur pedagoger konkret undervisar i matematik samt hur 

utomhusmiljön på förskolor används för att komplettera matematikundervisningen inomhus.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Inledningsfrågor 

●   Vilken åldersgrupp arbetar du med just nu? 

●   Vilken utbildning har du? 

●   Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

  

Frågor angående utomhusmiljön 

●   Vilka olika utomhusmiljöer har ni tillgång till? (ex, skogen, gården, havet osv) 

●   Hur ofta och hur mycket vistas ni utomhus på förskolan? ( Per dag/vecka?). 

●   Hur använder ni era närmiljöer utomhus? I vilket syfte? ( fråga på ett nyfiket sätt) 

●   Vilka platser utomhus anser du att barnen dras till mest? 

●   Vilka för- och nackdelar finns det med utomhusvistelsen på förskolan? 

●   Påverkar årstiderna er utomhusvistelse på förskolan? 

  

Frågor angående matematik 

●   Vad är matematik för dig? 

●   Hur arbetar ni med matematik? 

●   Varför arbetar man med matematik i förskolan? 

●   Vilka fördelar och nackdelar finns det med att arbeta med matematik i förskolan? 

●   Känner du dig säker i att undervisa i matematik på förskolan? 

●   I vilka miljöer utför ni matematikundervisning? 

●   Hade du velat ha mer utbildning i hur matematik kan tillämpas på förskolan? 

  

Frågor angående utomhusmatematik 

●   Vad innebär utomhusmatematik för dig? 

●   Vilka erfarenheter har du som pedagog gällande matematik utomhus? (undervisning, 

jobb). 

●   Hur ser du som pedagog på att arbeta med matematik utomhus? 

●   Vilka matematiska fenomen kommer barnen i kontakt med under deras utomhusvistelse på 

förskolan utifrån dina erfarenheter? 

●   Känner du att du har tillräckligt med kunskap om matematik för att tillämpa den i barnens 

aktiviteter under utomhusvistelsen? 

●   Har matematikundervisning utomhus några för- eller nackdelar i jämförelse med 
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matematikundervisning inomhus på förskolan? 

●   På vilket sätt kan utomhusmiljön utveckla matematikundervisningen på förskolan? 

Avslutande fråga 

●   Hade du varit intresserad av att få mer information om utomhusmatematik genom någon 

form av utbildningar? 

●   Är det något du känner att du vill tillägga innan intervjun avslutas?  
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Bilaga 2 

Hej!  

      Vi har nu påbörjat vårt examensarbete som handlar om matematik i förskolans utomhusmiljö 

med inriktning på pedagoger. Därav hade vi gärna velat ställa några frågor till er angående 

detta ämnet. Därför undrar vi om vi hade fått komma till er någon gång under nästa vecka och 

intervjua er individuellt i arbetslaget? Intervjun tar cirka en halvtimma per person och vi 

kommer spela in endast ljudet/samtalet med hjälp av en mobiltelefon för att vi i ett senare 

skede ska kunna transkribera samtalet. Syftet med vårt examensarbete är att kunna bidra med 

ytterligare kunskap gällande matematikundervisningen i utomhusmiljön.  De som väljer att 

delta kommer såklart att vara anonyma i vårt examensarbete.  

      Vi är tillgängliga hela nästa vecka och har möjlighet att åka ut till er när det passar er bäst! 

        

 

 

 

       MVH 

       Louice Lundvall och Frida Lo 
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