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Sammanfattning: Syftet med studien var att producera ett eget matematikmaterial att 
använda ute i naturen för att sedan utvärdera det. I utvärderingen tog vi hjälp av fem 
förskolor som innefattade 13 pedagoger och dessa fick testa vårt material och sedan fick 
de fylla i en utvärderingsenkät. Genom utvärderingen har vi kommit fram till att ett 
färdigt material som är lätt att ta med sig utan förplanering uppskattas av pedagogerna i 
förskolan. Detta är ett av många bra arbetssätt har både vi och pedagogerna i vår 
undersökning konstaterat.  
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Inledning 
Inom förskolan ska förskollärarna se till att varje barn utvecklas och får lusten till ett livslångt 
lärande. Förskolan ska ge varje barn utrymme för en växlande miljö som utmanar barnens 
utveckling. Leken är ett av de främsta verktygen för barn och deras lärande. Det är genom 
leken som barnen utvecklas och finner nya erfarenheter som i sin tur leder till ett nytt lärande. 
Förskolans verksamhet ska locka barnen till lek samtidig som pedagogerna ska vara 
medverkande för att se och på det viset kunna utmana barnen till ett fortsatt lärande 
(Skolverket, 2016). Många förskollärare poängterar att det är viktigt att ett lärande utformas 
och sker på ett lekfullt sätt för att man på bästa sätt ska kunna fånga barnens intressen. Genom 
detta kopplas matematiken ihop med leken, förskollärarna menar att leken är lika viktig i 
verksamheten som det matematiska lärandet. För att fullfölja detta planeras läromiljöer utifrån 
barnens intressen. När barnen finner saker intressanta skapas ofta en lek och förskollärarna 
menar att det finns matematik i all slags lek, både den fria men även i den lärarstyrda och 
planerade leken. Det gäller att som förskollärare synliggöra den matematik som finns under 
vardagen (Bäckman, 2015). Utomhuspedagogik och matematik är två ämnen som är viktiga i 
förskolan och därför har vi valt att skriva om hur man på ett sätt kan knyta ihop dessa två. 
Detta har vi gjort genom att göra en matematikryggsäck som fem förskolor har fått testat och 
utvärderat. 
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Syfte 
Syfte med uppsatsen är att utvärdera ett egenproducerat material vi kallar Matematik på 
språng. Det är en ryggsäck som innehåller en handledning och uppdragskort tänkta för 
matematik ute i naturen som vi själva utformat. I väskan finns även det material som behövs 
för att utföra uppdragen. Vårt mål är att det ska vara enkelt att bara ta med sig denna väska ut 
i naturen utan att behöva planera något då allt material är samlat på ett ställe. För att komma 
fram till ett resultat med utvärderingen av materialet ska fem förskolor få testa materialet och 
sedan ska de pedagoger som testat ryggsäcken få fylla i en utvärderingsenkät om hur det 
fungerade. I enkäten ställs frågor till pedagogerna som exempelvis handlar om hur materialet 
fungerat, vad som kan förbättras med materialet och om materialet är tydligt.  
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Tidigare forskning/litteraturgenomgång 
Matematik   
Matematik är mycket mer än att bara sitta ner och räkna och för att lära matematik krävs det 
att man använder och får ta del av både teori och praktik (Solem & Reikerås, 2004). Att redan 
i tidig ålder delta i matematiska aktiviteter är till stor vikt då matematiken ligger som grund 
för det fortsatta lärandet, till exempel för att lära sig läsa och skriva. Bara genom att vi pratar 
med andra människor använder vi oss av ett matematiskt tänkande då vi tolkar, sorterar och 
kategoriserar det vi precis hört (Björklund, 2013; Kärre, 2013; se även Godwin, Rupley, 
Capraro & Capraro, 2015). Detta leder till att i så gott som alla situationer finns någon form 
av matematik och det viktiga blir att synliggöra den vilket görs med ett medvetet 
förhållningssätt. Det kan exempelvis handla om att benämna former med de korrekta namnen 
eller att räkna antalet köttbullar barnen har på sin tallrik och sedan jämföra med barnet 
bredvid (Björklund, 2013; Kajetski & Salminen, 2013; se även Anders & Rossbach, 2015; 
Werner & Nurnberger-Haag, 2015). Som pedagog bör man även ta tillvara på de situationer 
då barnen själva tar initiativ till matematik (Björklund, 2013; Doverborg & Emanuelsson, 
2006; Kajetski & Salminen, 2013; Skolverket, 2016).  
 
Med hjälp av Bishops sex matematiska aktiviteter, som är leka, förklara, lokalisera, designa, 
mäta och räkna, kan matematiken förstås ur ett bredare perspektiv och det blir då enklare att 
synliggöra den i och med att de olika kategorierna tar upp exempel på vad matematik är. Leka 
är den första av de sex aktiviteterna och det är matematik eftersom att barnen både bildar och 
följer regler, de tar med sig tidigare upplevda situationer in i leken och bearbetar dem där 
samt att de resonerar och diskuterar med varandra. Aktiviteten förklara innebär att barnen får 
chansen att motivera och förklara deras teorier om saker och ting, med andra ord förklaras 
varför-frågan. Den tredje av de sex matematiska aktiviteterna är lokalisera. Den aktiviteten 
handlar om att skapa en förståelse om miljön runt omkring oss samtidigt som frågor om var 
besvaras och detta kan ske tillsammans med användning av olika ord och begrepp. Aktiviteten 
designa går ut på att barnen får skapa något nytt av redan befintliga material och när de får 
beskriva och berätta om olika former och mönster. Den matematiska aktiviteten att mäta 
handlar om att frågor om hur mycket behandlas. Det kan till exempel vara i situationer då 
föremål sorteras eller kategoriseras efter antal och storlek. Den sjätte och sista aktiviteten, 
räkna, betyder att frågor om hur många undersöks och på samma gång jobbar man med 
siffrorna (Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004). 
 
Barn börjar oftast redan i tidig ålder att rabbla räkneramsan. I början då barnen lär sig 
räkneramsan är det vanligt att räkneorden inte är kopplade till några specifika antal eller 
föremål, utan de rabblar räkneramsan som vilken ramsa som helst. Detta betyder att barnen 
ännu inte lärt sig att varje ord i räkneramsan ska vara kopplat till ett varsitt föremål av dem 
som ska räknas, de har inte lärt sig ett-till-ett korrespondens (Bäckman, 2015; Kajetski & 
Salminen, 2013; Sadler, 2009; Sterner & Johansson, 2006). Ett-till-ett korrespondens heter 
med andra ord antalsprincipen, eller som det också heter, kardinaltalsprincipen. För att hjälpa 
barnen att förstå ett-till-ett-korrespondens kan pedagogerna samtidigt som de räknar med 
barnen flytta det föremål de precis räknat till sidan. På så vis blir det tydligt att varje föremål 
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som räknas benämns med ett specifikt räkneord (Kajetski & Salminen, 2013; Sterner & 
Johansson, 2006). Det är av stor vikt att på ett lekfullt sätt ta hjälp av aktiviteter som 
intresserar barnen för att hjälpa dem utvecklas till räknare. Det kan vara aktiviteter som 
handlar om sortering och ihopparning men också tärningsspel. Tärningsspel är extra bra då 
barnen även får öva på att känna igen tärningsbilderna (Sadler, 2009; se även Ramani, Siegler 
& Hitti, 2012). Genom att använda tärningar tränar barnen på subitisering, vilket innebär att 
barnen lär sig uppskatta och känna igen antalet prickar på tärningen utan att behöva räkna 
(Bäckman, 2015; Sterner & Johansson, 2006).  
 
Utomhuspedagogik 
Förskolans utemiljö ska vara anpassad för att stödja pedagogernas arbete i deras verksamhet 
för att kunna ge barnen bra inlärnings möjligheter (Skolverket, 2005; Skolverket, 2016). Att 
ha en viss del av undervisningen utomhus gör att att barnen får många olika saker att utforska 
och det finns ständigt nya utmaningar i den kreativa miljön. Utomhus lämnar man den 
traditionella undervisningen och ger utomhusmiljön chansen att skapa nya upplevelsebaserade 
inlärningsmöjligheter där både kroppen och knoppen får samarbeta (Lärarförbundet, 2005; 
Szczepanski, 2007; se även Perry & Branum, 2009). Barn som spenderar mycket tid utomhus 
och får positiva upplevelser med naturen inkluderar en ökad känsla av förundran, fantasi, 
kreativitet, observationsförmåga, relationsfärdigheter och motivation för ett livslångt lärande 
(Miller, 2007). Utomhus använder man dessutom flera av våra sinnen som vi även använder 
när vi kommunicerar med varandra, därför är det bra att vistas mer tid ute för att träna upp 
även dessa. Detta kan leda till att man får en förbättrad inlärningsprocess hos flera barn 
(Brügge & Szczepanski, 2011; Lärarförbundet, 2005; Szczepanski, 2007). Upplevelsebaserat 
lärande ger barn möjlighet till att känna sig mer anslutna till naturen och kunna bearbeta sina 
känslor (Miller, 2007). Utomhusmiljön påverkar hälsan positivt samtidigt som det utvecklar 
och förfinar grovmotoriken hos barnen (Mc Clintic & Petty, 2015). Flera av världens länders 
läroplaner påpekar vikten av att vara utomhus då det är bra både för hälsan och inlärningen av 
språket och den motoriska utvecklingen. Att ha ett utomhus relaterat synsätt leder till att det 
främjar barnens individuella utveckling. Det är upp till förskollärarna att se och uppmuntra 
barnen till att alla barn ska få chansen att upptäcka flera olika naturmaterial. Att låta barnen 
leka fritt och upptäcka nya fenomen samt att lärarna finns där för att stötta dem vid behov. I 
svenska förskolor tar man förgivet att barnen är ute minst ett timme varje dag under sin dag 
på förskolan. Utomhusaktiviteter är sällan planerade i den svenska förskolan utan är oftast 
baserade på barnens egna företagsamhet. För att föra barnen framåt i dess utveckling hjälper 
lärarna barnen med hur de kan lösa eventuella problem som uppstår. Om lärarna förklarar för 
barnen på ett roligt sätt istället för ett vetenskapligt sätt i leken kan man gå miste om en 
inlärningssituation (Klaar & Öhman, 2014). 
 
Inom förskola och skola är det viktigt att det regelbundet erbjuds en fysisk aktivitet då det ger 
barnen bättre inlärningsmöjligheter. Den fysiska aktiviteten är lämplig att utföra utomhus där 
det finns mer utrymme för kroppsliga aktiviteter. Här blir hela miljön ett lärande till skillnad 
från inomhus där det ofta är indelat i mer specifika rum för lärande. För att hälsan ska 
påverkas positivt behöver förskolan och skolan bryta den traditionella undervisningen och 
flytta mer utav den utomhus i ett naturklassrum. Allt man kan göra inomhus kan man göra 
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utomhus (Lärarförbundet, 2005; Szczepanski, 2007). Vissa lärare ser inte möjligheterna till ett 
lärande utomhus utan det är bara ett ställe där barnen får göra sig av med överskottsenergi 
(Mc Clintic & Petty, 2015). Om skolan har ett samarbete med något skogsbolag och har en 
skolskog har man bra förutsättningar att kunna flytta ut verksamheten i naturen. Denna miljö 
ger barnen en större frihet och förutsättningar att kunna göra saker som de inte kan göra 
inomhus. Finns inte en naturlig skog i närheten får man som pedagog öppna upp ögonen och 
se vart de kan hitta ett alternativ till skog. Även inne i storstäderna finns det parker med träd 
att ta till vara på. En bra utomhusmiljö leder ofta till att konflikter mellan barnen minskar 
(Glantz, Grahn & Hedberg, 2011; se även Ernst, 2014). Det räcker inte med att vara ute i 
skogen utan man ska även ha ett pedagogiskt syfte med att vara där (Kos & Jerman, 2013). 
Lärande som sker i anslutning till naturen blir för barnen meningsfullt och praktiskt och ger 
färdigheter i bland annat matematik, kroppskännedom och social kompetens. Detta ger barnen 
fördelar och större möjligheter att utvecklas och blir framgångsrika i skolan (Miller, 2007). 
 
När matematik och utomhuspedagogik vävs ihop 
Barnens utelek bidrar till deras matematiska lärande i och med att de utforskar sin omgivning. 
Lärandet börjar redan vid födseln och utvecklas sedan vidare livet ut och under barnens tid på 
förskolan är det pedagogernas ansvar att lärandeprocessen fortgår. Genom målmedveten 
undervisning för lärande i matematik kan pedagogerna hjälpa barnen, och detta sker på bästa 
sätt när barnen får utforska naturen och när pedagogerna strävar efter att barnen ska uppfatta 
situationerna som meningsfulla och roliga. Det poängteras att det inte ska vara någon skol 
liknande undervisning utan den ska baseras på lek (Lee, 2012). När barnen leker utomhus och 
kommunicerar med varandra använder de flera av sina sinnen samtidigt som 
inlärningsprocessen förbättras (Brügge & Szczepanski, 2011; Lärarförbundet, 2005; 
Szczepanski, 2007). I varje kommunikation tolkar, kategoriserar och sorterar barnen de det 
precis hört och detta är en form av matematik (Björklund, 2013; Kärre, 2013). För att barnens 
matematiska inlärning ska utvecklas maximalt behöver dem både en teoretisk och praktisk 
upplevelse (Solem & Reikerås, 2004).  
 
När barnen får spendera mycket av sin tid utomhus och om upplevelserna från utevistelsen är 
positiva bidrar det till mer kreativa och fantasifulla barn som får en ökad motivation till ett 
livslångt lärande (Miller, 2007). Detta bidrar till att det är viktigt att barnen redan när de är 
små får vara med i matematiska aktiviteter och sammanhang då matematiken är en 
betydelsefull del för det livslånga lärandet (Björklund, 2013; Kärre, 2013). Om dessa 
matematiska aktiviteter och sammanhang sker utomhus leder det till att lärandet dessutom blir 
upplevelsebaserat (Miller, 2007). Matematik är mer än bara siffror och antal (Solem & 
Reikerås, 2004) och det syns tydligt om man tar hjälp av Bishops sex matematiska aktiviteter 
(Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004). Med dessa som grund kan det ses som att 
matematiken finns i stort sätt överallt bara den synliggörs och med ett medvetet 
förhållningssätt kan pedagogerna göra det (Björklund, 2013; Kajetski & Salminen, 2013).    
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Metod 
Arbetsmaterial – Ryggsäck 
Vi började med att titta runt bland olika material på både internet och i böcker. Vi hittade en 
del här och där som vi fastnade för och beslutade oss för att göra vår egen tolkning på för att 
ha det med i vårt material. När vi bestämt vad som skulle vara med i den handledning (Bilaga 
1) vi skulle bilda började vi utforma matematikuppgifterna. Vi skrev ner vad som behövdes 
till varje uppdrag, hur vi ville att pedagogerna skulle utföra uppgifterna tillsammans med 
barnen samt vilka av Bishops sex matematiska aktiviteter som vävdes in i varje uppdrag. När 
detta var klart hade vi utformat sex olika kategorier med några olika uppdrag i varje kategori. 
Vi kände oss dock inte klara med handledningen ännu så vi beslutade oss för att skriva ihop 
en introduktion att sätta först. I introduktionen tog vi bland annat upp vad Bishops 
matematiska aktiviteter är samt vad varje aktivitet handlar om, detta för att underlätta för 
pedagogerna i och med att alla pedagoger kanske inte har de matematiska aktiviteterna färska 
i minnet. Efter detta ansåg vi oss klara med handledningen till pedagogerna.  
 
En förmiddag i september tog vi oss ut till Valls Hage i Gävle för att fotografera till 
uppdragskorten (Bilaga 2). När vi kom tillbaka till skolan började vi tillsammans med dessa 
bilder utforma uppdragskorten som hörde till varje kategori med uppgifter. Varje kategoris 
uppdragskort hade en specifik färg på ramen för att man ska kunna veta vilka kort som hör till 
vilken kategori. I handledningen skrev vi vilken färg korten till just den kategorin hade. Att få 
ihop uppdragskorten gick smidigt eftersom att vi hade handledningen som en grund att utgå 
ifrån. När både handledningen och de 29 uppdragskorten var färdiga skrev vi ut allting för att 
kunna fortsätta med vårt arbete. I och med att det var fem förskolor som skulle få prova vårt 
material behövde vi framställa fem uppsättningar av Matematik på språng. Då handledningen 
skulle vara i A5-format behövde vi klippa isär sidorna innan vi kunde lägga in dem var för sig 
i lamineringsplast och sedan laminera. När handledningen var laminerad gjorde vi hål med en 
hålslagare uppe i det vänstra hörnet för att kunna sätta ihop den med en nyckelring så att den 
skulle hållas i rätt ordning och vara enkel att använda. Sedan var det dags att klippa ut varje 
uppdragskort, lägga dem i lamineringsplast och laminera dem. Efter att dessa kort var 
laminerade behövde vi klippa ut dem igen samt runda hörnen på plasten så att inga olyckor på 
grund av vassa kanter skulle ske när materialet prövades i verksamheterna.  
 
När alla uppdragskort var klara sorterade vi upp dessa och la ihop 29 kort med varje 
handledning. Vi köpte in fem ryggsäckar för att kunna lägga en uppsättning material i 
vardera. Vi köpte också rep och ett vitt duschdraperi. Repet delade vi upp i fem en meters 
bitar och brände kanterna för att undvika att det skulle fransas upp. Duschdraperiet klippte vi 
isär i lagom storlek innan vi lade ner en meter rep och en bit av draperiet i varje väska. 
Anledningen till att vi valde att skicka med en bit vitt duschdraperi var för att pedagogerna 
och barnen skulle kunna använda det som underlag när de utförde uppdragen, exempelvis blir 
det tydligare att se hur många kottar som får plats på repet om man har en enfärgad bakgrund.  
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Urval 
Vi diskuterade om vilka rektorsområden som skulle kunna tänkas vara med och testa det 
material som vi tagit fram. Vi valde ut två olika rektorsområden i Mellansverige där vi ringde 
upp förskolecheferna och presenterade oss själva samt vårt examensarbete och frågade om de 
var intresserade att vara med. En tackade ja direkt och vi själva kunde ta kontakt med dennes 
förskolor medan den andra chefen tackade ja och bad om att få återkomma. Förskolechefen 
ringde upp för att meddelade oss om två förskolor samt kontaktpersoner på dessa förskolor. 
Sedan var det en förskola som själva hörde av sig till oss och ville delta i vårt arbete. 
Sammanlagt blev det fem förskolor som deltog i vårt arbete. 
 
Datamaterial - Enkät  
Vi skickade först ut ett missiv (Bilaga 3) där vi informerade om vårt examensarbete, att de 
som pedagoger och förskola kommer att vara anonyma genom hela vårt arbete och att de 
senare ska få vara med och testa vårt kompendium som ska tas fram om utomhusmatematik 
(Bjørndal, 2005; Bryman, 2008; Hjalmarsson, 2014). I samband med detta skickades en enkät 
(Bilaga 4) med om hur de arbetar med matematik idag för samtliga pedagoger att svara på. I 
samband med att vi lämnade ut vårt färdiga material skickade vi med enkät 2 (Bilaga 5) där 
de fick utvärdera materialet. Båda enkäterna började med slutna frågor innan de öppna 
frågorna kom. Vi valde att göra enkäterna luftiga för att få dem så tydliga som möjligt samt 
undvek vi att få frågan på en sida och svarsraderna på nästa sida, detta kan leda till att frågan 
inte besvaras (Bryman, 2008).  
 
Fördelen med slutna frågor är att pedagogerna endast behöver kryssa för det svarsalternativ 
som stämmer överens med hur de tycker. Dessa frågor är även enklare att utforma och 
besvara. På de slutna frågorna valde vi att inte ha överlappande svarsalternativ då 
pedagogerna endast skulle kryssa i ett svarsalternativ. Nackdelen med slutna frågor kan vara 
att svaren inte blir fullständiga. De slutna frågorna kan leda till att pedagogerna blir 
frustrerade då de inte finns ett svarsalternativ som passar dem och därför är öppna frågor 
bättre i detta sammanhang. Öppna frågor styr inte på samma sätt som slutna frågor, utan 
pedagogerna får tänka fritt och formulera sina svar utifrån hur de tycker. Dock finns det även 
nackdelar med öppna frågor i och med att det är mer tidskrävande att sammanställa. Det krävs 
också mer av pedagogerna, det kan skrämma dem ifrån att svara på enkäten då de tror att det 
måste vara långa och utförliga svar (Bjørndal, 2005; Bryman, 2008; Hjalmarsson, 2014). 
 
Utförande av arbetsmaterial 
När alla fem väskorna var färdigställda med handledning, uppdragskort, en meter snöre och 
en bit duschdraperi lämnades de ut till de fem förskolor som skulle vara med och prova vårt 
material i en vecka. 
 
Bearbetning av det insamlade materialet 
Efter att vi samlat in den första enkäten sammanställde vi den i ett dokument. Vi tittade på 
fråga för fråga och försökte kategorisera de olika svaren vi fått. När vi sedan hämtade in den 
andra enkäten som var en utvärdering av materialet vi gjort samt väskorna gjorde vi i stort sett 
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samma sak igen. Vi sammanställde och kategoriserade upp de olika svaren från enkäterna och 
detta arbete var mer tidskrävande denna gång därför att vi hade fler öppna frågor i den andra 
enkäten än vad vi hade i den första. Det som Bryman (2008) skriver om att det tar längre tid 
att sammanställa enkäter med öppna frågor har vi märkt stämmer väldigt bra.  
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Resultat 
Syftet med uppsatsen har varit att utvärdera vår egenproducerade matematikryggsäck: 
Matematik på språng. Pedagoger från fem olika förskolor har fått testat vårt material och efter 
att de testat har dem fått fylla i en utvärderingsenkät. Resultatet vi har fått fram från enkäten 
har vi sammanställt och resultatavsnittet har vi valt att dela upp i olika kategorier vi fått fram. 
 
Sammanställning av enkät 2 
Totalt fick vi in svar från 13 pedagoger. 
  
Pedagogernas bakgrund 
Av de pedagoger som svarat på enkäten var tre stycken under 25 år, en var mellan 36-40 år, 
fyra stycken var mellan 41-45 år, två stycken var mellan 51-55 år och tre stycken var mellan 
56-60 år. Av dessa pedagoger var sex stycken utbildade förskollärare. En av dessa 
förskollärare var även utbildad lärare i ma/no för årskurs 1-7. Fem pedagoger var barnskötare 
och två av de pedagoger som svarade hade annan utbildning. Av de pedagoger med annan 
utbildning var en utbildad fritidspedagog medan den andra inte hade någon relevant 
utbildning.  
 
Pedagogerna har olika lång arbetserfarenhet i förskolans verksamhet. Två stycken har arbetat 
ett år, en pedagog har jobbat tre till fem år, en annan sex år medan någon har arbetat i 
förskolans verksamhet till och från under sju till åtta år. En pedagog har jobbat i förskolan tio 
år, en i 23 år, tre stycken över 25 år, en pedagog har arbetat 27 år, en 30 år och den pedagog 
som har längst arbetserfarenhet i förskolan av de som svarat på vår enkät har arbetat i 34 år. 
 
Barnens ålder 
Av de pedagoger som svarat på enkäten arbetar tre stycken med barn i åldern 1-4 år, två 
stycken med barn i åldern 3-5 år, sex stycken med barn i åldern 4-5 år och två stycken 
arbetade med barn som var 5 år. 
 
Pedagogernas uppfattningar om Matematik på språng 
Åtta stycken av de pedagoger som svarade på enkäten tyckte att det fungerade bra att arbeta 
med matematik utomhus. Fyra stycken pedagoger tyckte det var ett bra sätt att visa barnen hur 
man kan använda sig av naturen för att jobba med matematik och att skapa. Det framkom 
även att det var roligt att få använda sig av hela kroppen och att utmana sin fantasi. Både barn 
och pedagoger tyckte det var roligt och stimulerande samt att flera barn tyckte det var roligt 
att få uppdrag som de fick utföra. Då både barn och pedagoger var nyfikna på materialet ledde 
det till ett lustfyllt lärande. Uppdragen gav även chansen till att barnen tränade på att 
samarbeta. En pedagog tyckte att de röriga barnen lärde sig lättare i utomhuspedagogiken och 
att det blev mindre kravlöst när de fick lära utomhus. Då det finns flera sätt att lära på är detta 
ett av dem och det kommenterades att det var ett roligt sätt att lära på. En pedagog 
kommenterade att hen tyckte det vara bra med bilder på uppdragskorten då det även blev 
tydligt för deras barn som har svenska som andra språk. Två av pedagogerna tyckte att man 
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med fördel ska dela upp sin barngrupp i mindre grupper och en skrev att det var bra med ett 
färdigt material som underlättade för dem att använda det regelbundet. 
 
Samtliga pedagoger som svarat på enkäten tyckte att både vår handledning och våra 
uppdragskort var tydliga och enkla att förstå. Sju av pedagogerna nämnde att de tyckte att det 
var bra att vi valt att ha med bilder på uppdragskorten då de uppfattade att bilderna 
underlättade och förtydligade uppdragen för barnen. I och med bilderna svarade en pedagog 
att materialet blev lätt att använda i en mångkulturell barngrupp då även de barn som inte 
hade svenska som modersmål kunde förstå uppdragen. Två av pedagogerna tyckte att vårt 
material var en bra grund att börja med men att det även gav utrymme för egna tankar och 
idéer. Andra saker som framkom var att det var enkelt att förstå vilket kort som hörde till 
vilket uppdrag, det var positivt att det inte krävdes någon förplanering från pedagogernas sida 
och att materialet hade en bra struktur. Någon pedagog uppfattade beskrivningarna till våra 
gröna uppdragskort, de kort som handlade om lägesord, som otydliga.  
 
Fyra av pedagogerna som svarade på enkäten hade inga synpunkter om vad som kunde 
förbättras. Tre stycken av pedagogerna tyckte att en vecka var för kort tid för att hinna testa 
allt material som fanns i väskan. Två av pedagogerna tyckte att det ska finnas ett svårare 
material för de barn som behöver lite extra utmaningar då det blev för tydligt för några med 
bilderna. Det var även barn som fastnade på vad det var för föremål på uppdragskorten och 
ville hämta samma sak som på korten. På korten för räkna fanns ett skräp med på kortet med 
ett och det hade förvillat ett barn som även räknade skräpet. Det framkom även förslag på att 
man ska kunna ta loss handledningskorten från nyckelringen om man är flera pedagoger som 
använder väskan samtidigt. Det borde finnas någon typ av dokumentationsmaterial och penna 
i väskan samt att det borde finnas mer av sådant här färdigt material. 
 
Pedagogerna hade delvis olika uppfattningar om vilken ålder de tyckte att materialet passade 
till. De flesta tyckte att det passade bra för barn mellan 3-6 år, men att materialet även kunde 
anpassas till de yngre barnen på förskolan i och med att bilderna var tydliga. Vi fick även in 
svar som rörde barn med svenska som andra språk. Någon pedagog tyckte att materialet var 
bra för dessa barn då de fick chansen att både se och höra orden på samma gång. Tre 
pedagoger nämnde att dem uppfattade materialet som lite för enkelt för sina barn i åldern 4-5 
år. Detta berodde på att bilderna gjorde uppdraget för tydligt för barnen och att en del barn 
fastnade helt för de föremål som vi hade med på bilden. Någon pedagog menade här att det 
hade räckt med att vi hade haft till exempel streck eller prickar på uppdragskorten som skulle 
likna tärningsbilder.   
 
Pedagogernas tycke om ett lättillgängligt material 
Elva stycken av pedagogerna skulle kunna tänka sig att ha en matematikväska i sin 
verksamhet. Sex stycken av de medverkande pedagogerna tyckte att det var enkelt att ta med 
sig väskan vid utflykter och använda vid styrd verksamhet utomhus. Flera av pedagogerna 
tyckte att det var bra med ett färdigt material och med ett sånt varierande innehåll som det var. 
Några avdelningar har fått inspiration att fixa i ordning en egen väska med material och en 
avdelning har letat fram sin väska som de haft sedan tidigare. Låter man ryggsäcken hänga 
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synligt i verksamheten kan barnen själva spontant välja att använda sig utav den och det finns 
möjlighet till att fånga intresset hos barnen just för stunden. Storleken på ryggsäcken och 
materialet som fanns i den upplevdes av en pedagog som lätthanterligt för barnen. 
 
Har Matematik på språng förändrat pedagogernas syn på utomhusmatematik?  
På den här frågan svarade fyra pedagoger att deras syn på matematik utomhus hade förändrats 
på ett positivt sätt, tre pedagoger menade att de fått nya idéer och en pedagog påpekade att det 
är viktigt att bli påmind om hur lätt det är med färdigt material. En annan pedagog uttryckte 
sig följande: ”Ett stimulerande arbete för oss pedagoger. Enligt läroplanen ska vi förmedla ett 
lustfyllt lärande”. Ett annat svar vi fått in var att detta material visade att man kan använda 
naturen till mycket matematik utan att behöva släpa med sig massa annat material och någon 
uppfattade det som bra när allt material var samlat i en ryggsäck. Vi har fått in önskemål från 
pedagoger som vill ha detta material på sin förskola jämt och en pedagog svarade att hen 
arbetat med matematik utomhus förut men såg detta material som nytt och lärorikt samtidigt 
som det kompletterar annan matematik. Någon pedagog svarade att materialet inte förändrat 
hens syn på matematik utomhus och hen skrev att detta berodde på att hen nyligen fortbildat 
sig i matematik och då hade de arbetat mycket med Bishops matematiska aktiviteter. Två 
andra pedagoger svarade endast nej och en pedagog svarade att synen inte förändrats men att 
det var bra med lättillgängligt material.  
 
Bishops aktiviteter i Matematik på språng 
Tio stycken av pedagogerna tyckte att vår uppfattning om vilka av Bishops matematiska 
aktiviteter som framkom stämde väldigt bra. En pedagog tyckte att alla Bishops matematiska 
aktiviteter utom designa fanns med i repet, lägesorden och jämföra. En av pedagogerna 
påpekade att det är viktigt att sätta ord på matematiken som till exempel lokalisera – nu är vi 
på kullen, gör att barnen förstår. Barnens lärande förbättras och det är ett genomtänkt 
material. ”Att leka fram kunskap, sätta ord på den mäta och forska gör att man förstår bättre” 
skrev en av pedagogerna. Slutligen tyckte en pedagog att det vore intressant om man kunde gå 
in djupare på materialet för att se en koppling till Läroplanen då man får in så mycket i 
materialet som finns i väskan. 
 
Övriga kommentarer och synpunkter 
En del pedagoger har svarat att de delat upp sin barngrupp i mindre grupper när de jobbat med 
materialet och att det har underlättat arbetet. Ibland har de fått använda färre kort och för barn 
som behöver det ”lilla extra” har ibland pedagoger fått förenkla och förtydliga uppdraget. 
Önskemål från flera pedagoger har varit mer tid för att hinna testa allt material. Tre pedagoger 
menade att detta material har gett dem inspiration för att plocka ihop sin egen 
matematikryggsäck och någon pedagog skulle vilja ha detta material tillgängligt i sin 
verksamhet jämt. Det har också kommit fram en massa tack för att pedagogerna fått testa 
materialet i sin barngrupp och att dem uppfattat det som både roligt, härligt och spännande. 
Materialet har hos någon pedagog uppfattats som bra eftersom att mycket från Läroplanen 
vävs in. En pedagog har uttryckt sig följande: ”Lpfö 2.2. Verksamheten skall främja leken, 
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kreativiteten och det lustfyllda lärandet… Mål: Att varje barn utv. sin nyfikenhet och sin lust 
samt förmåga att LEKA och LÄRA!”.  
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Analys och diskussion 
Vald metod 
Vi har valt att göra en utvärdering av vårt material med hjälp av en enkät som pedagogerna 
svarat på. Anledningen till den valda metoden är för att vi ville få fram om pedagogerna i 
förskolan tycker att det är ett användbart material samt vad som skulle kunna förbättras. 
Denna metod har inte styrkts med någon teori utan vi har gjort vår egen tolkning av vad 
utvärdering är. Vi ville få fram om materialet var tydligt och om det var av intresse att ha en 
sådan här ryggsäck i verksamheten. 

Matematik på språng - tydligt nog? 
Alla pedagoger som deltog i undersökningen och som fyllt i vår utvärderingsenkät tyckte att 
materialet var tydligt, både handledningen och uppdragskorten. Sju pedagoger svarade att de 
tyckte att bilderna på uppdragskorten underlättade för barnen. De menade att det blev enklare 
för barnen att förstå hur uppdragen skulle utföras. Brügge och Szczepanski (2011), 
Lärarförbundet (2005) och Szczepanski (2007) skriver alla tre om fördelarna med att använda 
flera sinnen samtidigt. De menar att detta ofta förbättrar inlärningsprocessen hos flera barn.  
Några pedagoger i vår undersökning nämnde att det var tydligt och bra med bilderna för barn 
med svenska som andra språk då de både kunde se och höra orden på samma gång i och med 
att pedagogerna också förklarade uppdragen. Vi håller med om detta men tycker att det 
hjälper alla barn. Även de barn som har svenska som modersmål tränar sin språkförståelse 
genom att både höra och se. Klaar och Öhman (2014) påpekar vikten av att vara utomhus då 
det gynnar inlärningen av språket på ett positivt sätt.  
 
Vårt mål med denna matematikryggsäck var att underlätta för pedagogerna genom att samla 
allt material som behövdes i ryggsäcken. På så sätt ville vi att det inte skulle krävas någon 
förplanering från pedagogernas sida för att använda materialet vilket vi har fått bekräftat via 
utvärderingsenkäten. Pedagogerna tyckte att det var positivt att det inte krävdes någon 
förplanering. Risken med för mycket färdigt material är att pedagogerna kan känna sig 
otillräckliga eller opålitliga för att utföra sitt uppdrag. Vi tror att en del kan känna att de inte 
är betrodda för att planera verksamheten och skapa eget material utifrån förskolans 
styrdokument. Kan ett färdigt material leda till att pedagogerna känner att vi tar deras 
profession ifrån dem? Samtidigt finns det fördelar med ett färdigt material då det inte kräver 
lika mycket tid från pedagogerna varje gång de ska arbeta med exempelvis matematik 
utomhus. Den tiden som det tar att framställa ett material och planera aktiviteter som kan 
användas i undervisningen kan pedagogerna istället lägga på annat vilket leder till att de får 
mer tid med barngruppen. Det negativa som framkom genom enkäten var att uppdragskorten 
som handlade om lägesord i vissa fall uppfattades ha otydliga instruktioner. Detta är något vi 
tagit till oss och tänkt igenom. Kanske hade det varit mer tydligt om vi hade gett exempel på 
hur dessa uppdrag skulle kunna genomföras. Exempelvis att barnen kunde ställa sig bakom en 
sten, under en gran och så vidare. Vi hade också kunnat ge exempel där barnen skulle lägga 
en sten på något, en pinne mellan något med mera.  
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Förbättring av materialet 
Det framkom från pedagogerna att det skulle vara bra om det fanns någon form av 
dokumentationsmaterial och penna i matematikryggsäcken. Vårt förslag är att ett 
kollegieblock och en penna samt en kamera eller lärplatta skulle vara en bra form av 
dokumentationsmaterial i ryggsäcken. Då kan pedagogerna både dokumentera i text, video 
och/eller i bildform. Skolverket (2016) skriver i Läroplanen för förskolan om vikten av att 
dokumentera. Förskollärarna ska ansvara för att både verksamheten och barnens utveckling 
och lärande dokumenteras systematiskt och kontinuerligt.  
 
En del pedagoger framförde att uppdragskorten som handlade om att räkna ibland satte stopp 
för barnen. Barnen fastnade för de föremål som var på bilden, exempelvis på ett av korten 
hade vi bananskal och det kan vara svårt att hitta. Därför menade pedagogerna att det skulle 
vara bättre med bara prickar eller streck på dessa kort för att visa antalet. Detta skulle vi 
kunna komplettera med att även lägga till uppdragskort som har de vanliga tärningsbilderna 
på sig. Detta skulle vara bra för alla barn men allra helst för de barn som exempelvis är 
autistiska. Vi har erfarenheter från arbete med autistiska barn och genom det har vi 
uppmärksammat att det kan vara svårt för dessa barn att använda bilder som inte stämmer helt 
överens med verkligheten. Barnen har svårare att förstå att det inte behöver hämta just de 
föremål som är på bilden och därför skulle det vara bättre om vi använt traditionella 
tärningsbilder. Vi vill ha kvar tärningsbilderna då Sadler (2009) skriver hur bra det är för 
barnen att öva på att känna igen tärningsbilderna. Genom denna övning tränar barnen på att 
känna igen tärningsbilderna och veta antalet utan att behöva räkna, detta kallas subitisering 
(Bäckman, 2015; Sterner & Johansson, 2006). Några pedagoger upplevde att uppdragskorten 
blev för tydliga på grund av bilderna, de hade gärna sett att det fanns lite mer utmaningar för 
de barn som är i behov av det. Detta kan man som pedagog utveckla genom att bara berätta 
för barnen om hur uppdragen ska genomföras och inte visa bilderna. Björklund (2013) och 
Kärre (2013) skriver att när vi kommunicerar med varandra använder vi oss av matematik då 
vi tolkar, sorterar och kategoriserar det vi hört.  
 
Flera av pedagogerna tyckte att tiden till att testa materialet i sin barngrupp var knapp och 
många av dem hann inte med att testa alla olika uppdragskategorier och skulle därför vilja 
haft längre tid. Detta har vi tagit till oss genom att låta båda rektorsområdena fått ha kvar en 
varsin väska för att pedagogerna ska kunna fortsätta jobba med materialet. Ett annat förslag 
som kommit fram var att kunna ta loss handledningskorten från nyckelringen. Detta menar 
pedagogerna skulle underlätta om de är flera pedagoger som arbetar med materialet samtidigt 
men i olika grupper. Vårt förslag på detta är någon enklare form av hopsättning som är 
öppningsbar, men vi vet i nuläget inte vad det skulle vara för form av hopsättning. 
Anledningen till att vi valde att sätta ihop handledningen från början var för att det lätt blir 
ostrukturerat om de ligger lösa samt att risken för att något kort försvinner blir större. 
Ytterligare ett förändringsförslag var att göra om kort ett för de som handlar om att räkna då 
det fanns med ett skräp på bilden som vi missat. Ett barn hade uppmärksammat detta och inte 
hållit med om att det bara var ett föremål på bilden. Det här förslaget ska vi givetvis göra 
något åt och det gör vi genom att knäppa en ny bild till det uppdragskortet. 
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En matematikväska tillgänglig i verksamheten 
Vi har fått in önskemål från pedagogerna att de skulle vilja ha ett sånt här material tillgängligt 
i sin verksamhet jämt. Det framkom att det var positivt och lätt med ett färdigt material då det 
underlättade för regelbunden användning. Detta kopplar vi till det Björklund (2013) och Kärre 
(2013) skriver om vikten av att delta i matematiska aktiviteter redan i tidig ålder då 
matematiken är en grund för att senare kunna lära sig läsa och skriva. En del av avdelningarna 
som har varit med och provat vårt material skriver att de har fått inspiration för att fixa i 
ordning en egen väska och en avdelning har letat fram sin väska som de använt tidigare.  
 
I förskolan bör man som pedagog ta tillvara på de situationer då barnen själva tar initiativ till 
en lärandesituation (Björklund, 2013; Doverborg & Emanuelsson, 2006; Kajetski & 
Salminen, 2013; Skolverket, 2016). Detta kopplar vi till en av pedagogernas svar där hen 
menar att genom att låta ryggsäcken hänga synligt i verksamheten kan barnen välja att 
använda sig av materialet när de själva tar initiativ till det och då finns möjligheten för 
pedagogerna att fånga barnens intresse genom att ta tillvara på situationen. Med målmedveten 
undervisning i matematik kan pedagogerna gynna barnens lärande, en fördel är om detta sker 
utomhus eftersom att barnen då får utforska naturen och om pedagogerna samtidigt arbetar för 
att barnen ska uppfatta sammanhanget som roligt och meningsfullt (Lee, 2012; Skolverket, 
2016). Att vara utomhus räcker inte utan det är viktigt att även ha ett pedagogiskt syfte med 
det man gör (Kos & Jerman, 2013). Via enkäterna framkom det att matematikryggsäcken 
upplevs enkel att ta med sig på utflykter eller att använda vid styrda aktiviteter utomhus.  
 
Pedagogernas syn på matematik utomhus 
Fyra pedagoger svarade genom enkäten att deras syn på matematik utomhus hade förändrats 
positivt med hjälp av vårt material och tre pedagoger menade att de har fått nya idéer. En 
pedagog skrev att hens syn på matematik utomhus inte förändrats på grund av att hen nyligen 
fortbildat sig. Tre pedagoger svarade att deras syn inte förändrats. 
 
De flesta pedagoger som svarade på vår enkät skrev att det hade gått bra att arbeta med 
matematik utomhus. En del pedagoger tyckte att det var ett bra sätt att visa barnen att man kan 
ta hjälp av och använda sig av naturen för att arbeta med matematik samt för att skapa. Nån 
pedagog nämnde också att det var roligt att få använda hela sin kropp för att utföra uppdragen 
och att det var positivt att få använda fantasin för att lösa dem. Detta kan kopplas till det 
Lärarförbundet (2005) och Szczepanski (2007) skriver om fördelarna med att bedriva en viss 
del av undervisningen utomhus. De menar att ute finns det ständigt nya utmaningar för 
barnen, de får utforska och använda sina kreativa sidor. Utomhus blir dessutom 
undervisningen på ett annat sätt, man lämnar den traditionella undervisningen som sker i 
skolan och ger istället utomhusmiljön en chans att skapa upplevelsebaserade 
inlärningsmöjligheter där barnen får använda både kropp och knopp. Miller (2007) håller med 
Lärarförbundet (2005) och Szczepanski (2007) men menar också att ett upplevelsebaserat 
lärande ger barnen möjligheter att bearbeta till sina känslor. Kos och Jerman (2013) påpekar 
att det inte räcker med att bara vara utomhus utan det måste finnas ett pedagogiskt syfte med 
det. Miller (2007) menar att barn som spenderar mycket tid utomhus och får en positiv 
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upplevelse av naturen utvecklar en djupare fantasi och detta gynnar motivationen för ett 
livslångt lärande. En pedagog skrev i vår enkät att hen upplevde att de röriga barnen var mer 
koncentrerade och lärde sig mer i utomhuspedagogiken och att allt lärande som sker utomhus 
blir mindre kravlöst. Lärarförbundet (2005) och Szczepanski (2007) skriver att det är viktigt 
att förskolor och skolor regelbundet erbjuder alla barn fysisk aktivitet då det gynnar barnens 
inlärning. Den fysiska aktiviteten är mer lämplig att utföra utomhus i och med utrymmet som 
finns där.  
 
För barnens utveckling och lärande är leken viktig. Genom leken och det lustfyllda lärandet 
utvecklar barnen sin fantasi, sitt symboliska tänkande, sin samarbetsförmåga samt 
problemlösning (Skolverket, 2016). Uppdragskorten gav barnen möjligheter att träna på att 
samarbeta med varandra. Genom enkäten framkom det att både barn och pedagoger var 
nyfikna på materialet och det ledde i sin tur till ett lustfyllt lärande. En pedagog uttryckte sig 
följande: ”Ett stimulerande arbete för oss pedagoger. Enligt läroplanen ska vi förmedla ett 
lustfyllt lärande.”  
 
Bishops matematiska aktiviteter 
Bishops sex matematiska aktiviteter har legat till grund för framtagningen av materialet. 
Dessa sex aktiviteter är leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna, dessa finns 
förklarade under tidigare forskning (Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004). Vi valde att 
koppla Bishops matematiska aktiviteter till våra sex uppdragskategorier. Under varje kategori 
skrev vi vilka av Bishops aktiviteter som vi tyckte berördes genom uppdragen. Tio av 
pedagogerna höll med oss om vår uppfattning om vilka av Bishops aktiviteter som framkom 
under varje kategori. En pedagog uttryckte sig ”Att leka fram kunskap, sätta ord på den mäta 
och forska gör att man förstår bättre”. Vi har valt att dela upp detta avsnitt med underrubriker 
utifrån våra sex uppdragskategorier. 
  
Uppdragskategori 1 – mäta  
I matematikryggsäcken la vi i ett rep som var en meter långt och detta rep var tänkt att 
användas till uppdragen i denna kategori. I den här kategorin tog vi med fem olika uppdrag 
och dessa handlade om att barnen skulle testa hur många kottar som fick plats på repet, hitta 
ett träd som repet räcker runt, hitta ett träd som repet inte räcker runt, testa om repet är längre 
eller kortare än sig själv samt mäta hur många fötter som får plats på repet. Vi tyckte att alla 
sex av Bishops aktiviteter kom med i denna kategori. Leka berördes genom att det finns regler 
som ska följas när uppdragen utförs och aktiviteten förklara genom att barn och pedagoger 
tillsammans kan diskutera varför antalet kottar eller fötter varierar beroende på vilken sorts 
kottar som används och vem som mäter (Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004).  
 
Lokalisera tycker vi framkommer när barnen letade efter kottar och träd då de samtidigt 
utforskar sin miljö. Aktiviteten designa uppfattar vi vävs in i uppdragen när barnen samlar 
kottar och lägger dem i ett mönster längs repet (Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004). 
Genom enkäten framkom det att en av pedagogerna inte höll med oss om att designa ingår i 
den här kategorin men tyvärr fick vi inte någon förklaring på varför hen inte tyckte det. Mäta 
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som är nästa kategori kommer med när barnen mäter och jämför hur grova träden är, hur 
många kottar som får plats på repet, om repet är längre eller kortare än dem själva samt när de 
testar hur många fötter som får plats på repet. Den sista av Bishops aktiviteter är räkna och 
den framkommer genom att barnen räknar antalet kottar och fötter som får plats på repet 
(Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004).   
 
Uppdragskategori 2 – former och mönster 
Uppdragskorten i den här kategorin har bilder på olika former på sig och det vi tänkt med 
dessa kort var att barnen skulle hämta olika naturmaterial för att sedan bilda lika form som på 
uppdragskortet. Alternativ två för dessa kort var att barnen skulle försöka hitta föremål som 
har samma form som formen på kortet. I denna kategori tycker vi att aktiviteterna leka, 
lokalisera och designa finns med. Leka är med då barnen efterföljer en del regler, lokalisera 
för att barnen letar efter föremål till uppdragen i sin närmiljö och designa eftersom att barnen 
både skapar och beskriver vilka mönster och former de har framför sig (Skolverket, 2013; 
Solem & Reikerås, 2004).  
 
Uppdragskategori 3 – sortering 
I den här kategorin fanns en färgkarta som innehöll nio olika färger. Barnen skulle försöka 
leta efter föremål som hade samma färg som de som fanns med på kartan och sedan kunde 
föremålen sorteras, jämföras och räknas för att se vilket man hittat flest av. Vi gav ett förslag 
på hur uppdraget kunde utvecklas genom att låta barnen göra en naturtavla av det insamlade 
materialet. Leka, lokalisera, mäta och räkna var de aktiviteter vi ansåg berördes i den här 
kategorin. Leka för att barnen följer regler, lokalisera för att barnen utforskar sin miljö när de 
samlar in material, mäta kommer med när barnen jämför hur många föremål av varje färg de 
hittat och räkna kommer med när barnen räknar hur många föremål de har av varje färg 
(Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004). 
 
Uppdragskategori 4 – räkna 
Uppdragen i den här kategorin gick ut på att barnen skulle hämta samma antal som 
uppdragskorten visar. Vi valde att ha tärningsbilder av olika naturmaterial på korten och detta 
för att som Bäckman (2015) och Sterner och Johansson (2006) skriver att barnen tränar 
subitisering och det betyder att de övar på att känna igen antalet utan att behöva räkna. De 
matematiska aktiviteter som vi tyckte kom med i dessa uppdrag var leka, förklara, lokalisera, 
designa och räkna. Leka finns med eftersom att barnen följer regler och förklara kom med för 
att barnen får tala om hur de har kommit fram till hur många de har hämtat. Lokalisera berörs 
i och med att barnen går runt och letar efter föremål i sin närmiljö, designa eftersom att 
barnen skapar något nytt med befintliga material och räkna för att räknar hur många de 
behöver hämta (Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004). Från en av förskolorna framkom 
det att barnen har löst uppdragen i denna kategori på olika sätt. Pedagogerna har skrivit att en 
del barn hittar olika saker medan andra tänker annorlunda. Detta kan kopplas till ett-till-ett 
korrespondens, vilket betyder att varje ord i räkneramsan kopplas till ett specifikt föremål. 
Det kan göras med våra uppdragskort om man väljer att lägga ut föremålen på kortet 
samtidigt som man räknar (Kajetski & Salminen, 2013; Sterner & Johansson, 2006). Hjälper 
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man barnen på det här viset kan det leda till en lekfull situation där barnen får ett intresse för 
att utveckla sin räkneförmåga (Sadler, 2009).   
 
Uppdragskategori 5 – motsatsord 
Uppdragskoren i denna kategori hade bilder med motsatsord. Det kunde exempelvis vara lång 
och kort och då skulle barnen hämta en lång och en kort sak. Vi gav ett förslag i 
handledningen på hur uppdragen kunde utvecklas genom att låta barnen hämta föremål som 
till exempel var längre/kortare än dem själva eller en vald kroppsdel. Leka, förklara, 
lokalisera och mäta var de aktiviteter vi uppfattade passade till denna kategori. När barnen 
följer regler vävs den matematiska aktiviteten leka in och förklara finns med genom att barnen 
får motivera varför dem har hämtat de föremål som de gjort. Lokalisera finns med för att 
barnen hämtar saker i miljön runt omkring dem och mäta kommer med när barnen mäter och 
jämför föremålen med varandra (Skolverket, 2013; Solem & Reikerås, 2004).  
 
Uppdragskategori 6 - lägesord 
I den här kategorin hade vi lägesord på uppdragskorten. Vår tanke var att pedagogerna först 
skulle samtala med barnen kring lägesorden för att alla barn skulle veta vad orden betyder. 
Sedan skulle barnen ställa sig på, under, bakom, framför och mellan något. I den här 
kategorin anser vi att aktiviteterna leka, förklara och lokalisera finns med. Leka kommer med 
för att barnen följer regler, förklara för att dem talar om vart de befinner sig och lokalisera för 
att barnen både tränar lägesorden och rör sig runt i miljön (Skolverket, 2013; Solem & 
Reikerås, 2004). I vår utvärderingsenkät svarade en pedagog att hen uppfattade att alla av 
Bishops aktiviteter utom designa fanns med i den här kategorin. Hen tycker att mäta och 
räkna finns med men vi har svårt att tolka hur hen menar att de finns med även fast vi gått 
tillbaka och tittat igenom vad varje aktivitet står för. Vi önskar att pedagogen hade skrivit hur 
hen menade att mäta och räkna finns med eftersom att vi inte kan fråga hur hen menade då 
pedagogerna varit anonyma i vår undersökning. En annan pedagog påpekade i enkäten vikten 
av att sätta ord på matematiken för att synliggöra den så att barnen förstår. Som exempel 
skrev hen att för att sätta ord på aktiviteten lokalisera kan man tala om för barnen att nu är vi 
på kullen. Detta menar Björklund (2013) och Kajetski och Salminen (2013) görs med ett 
medvetet förhållningssätt.  
 
Övrigt från studien 
Materialet i matematikväskan har hos någon pedagog uppfattats som bra eftersom att mycket 
från Läroplanen vävs in. En pedagog har uttryckt sig följande: ”Lpfö 2.2. Verksamheten skall 
främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet… Mål: Att varje barn utv. sin 
nyfikenhet och sin lust samt förmåga att LEKA och LÄRA!”. Vi tyckte att det var både bra 
och roligt att pedagogen själv uppmärksammat kopplingen till läroplanen då vi inte nämnt det 
i vår handledning. En annan pedagog skrev i enkäten att det skulle vara intressant att fördjupa 
sig i en koppling mellan Matematik på språng och Läroplanen för förskolan eftersom att när 
man arbetar med materialet berör man samtidigt många strävansmål från Läroplanen.  
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Om pedagogerna förklarar uppdragen samt svarar barnen på ett lekfullt sätt istället för ett 
vetenskapligt kan en inlärningssituation gå om intet (Klaar & Öhman, 2014). Vi vet inte hur 
pedagogerna i vår undersökning förhållit sig men vi hoppas att dem har använt sig av en 
vetenskaplig förklaring men på ett lekfullt sätt. Detta kan pedagogerna göra genom att 
benämna formerna med de korrekta namnen, exempelvis säga triangel och inte trekant 
(Björklund, 2013; Kajetski & Salminen, 2013).  
 
Glantz, Grahn och Hedberg (2011) menar att pedagogerna ska ha ögonen öppna för 
alternativa skogar, det kan exempelvis finnas träd på gården. Det kan finnas tillexempel några 
träd på utegården som kan användas i stället för att gå i väg till skogen. Bara genom att 
barnen leker utomhus och kommunicerar med varandra använder de flera av sina sinnen på 
samma gång och det gör att inlärningsprocessen förbättras (Brügge & Szczepanski, 2011; 
Lärarförbundet, 2005; Szczepanski, 2007). En studie visar på att många förskollärare inte är 
medvetna om de potentiella användningsområdena och fördelarna med att vara utomhus. 
Kunskapen om natur, lek och utbildning kan påverka naturupplevelsen hos barnen. Den 
vuxnes tidigare erfarenheter och upplevelser kring utomhuspedagogik påverkar deras 
undervisning. Vissa lärare ser inte utomhusmiljön som en lärande miljö utan att det är där 
barnen gör av med överskottsenergi och andra lärare menar att det bara är inomhus man kan 
undervisa och lära elever saker. Utomhusmiljön bör ha samma status som inomhus då det 
gäller plats för barns lärande och utveckling. Det är samma sak att planera för en inomhus 
aktivitet som att planera en utomhus aktivitet (Mc Clintic & Petty, 2015). 
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Slutsats 
Syftet med vår studie var att utvärdera ett egenproducerat material vi kallar Matematik på 
språng. Vårt mål var att underlätta för pedagogerna genom att ha ett färdigt material att kunna 
ta med sig ut i naturen. För att kunna utvärdera vårt material har fem förskolor fått testat 
materialet och sedan fått svarat på en utvärderingsenkät. Vi har genom denna studie kommit 
fram till att vårt material är ett av många bra arbetssätt för att jobba med matematik utomhus. 
Detta har vi kommit fram till eftersom att många av pedagogerna skrivit i vår 
utvärderingsenkät att det har varit positivt att arbeta på det här sättet. Det har också 
framkommit att flera förskolor skulle vilja ha en sådan här väska tillgänglig hela tiden samt 
att någon avdelning har plockat ihop en egen väska för att förenkla användandet.  
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Vidare forskning  
Det har varit intressant och roligt att få arbeta fram en ryggsäck med matematikmaterial för 
verksamheterna. Det vi har upptäckt när vi varit på förskolorna och hämtat våra ryggsäckar är 
att pedagogerna efterlyser flera ryggsäckar med färdigt material för andra ämnen. Därför 
tycker vi att det skulle vara intressant om någon vill ta fram en ryggsäck eller liknande i andra 
ämnen än matematik.  
 
I utvärderingsenkäten framkom det att en pedagog tyckte att det skulle vara intressant om vi 
hade kopplat vårt material till Läroplanen för förskolan och därför har vi som förslag att 
någon skulle kunna använda vår studie för att göra denna koppling.   
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

  Matematik på språng



	  

	  

Introduktion 
	  

Vi vill börja med att tacka för att ni vill vara med och hjälpa oss med vårat examensarbete.  

Syftet med detta material är att förenkla matematikundervisningen i förskolan. Vi vill att det 
ska kännas enkelt att bara plocka med sig denna väska när man ska ut i naturen. Det ska inte 
krävas någon specifik planering eller olika material som ska behövas plockas med, utan allt 
som behövs för att utföra dessa matematiska uppdrag tillsammans med barnen finns i väskan. 
För att framställa detta material har vi använt oss av olika böcker för att få inspiration och 
tips, detta för att förenkla så att allt finns samlat på ett ställe och du som pedagog behöver inte 
plocka lite här och lite där.  

 

Vi har delat upp materialet i sex olika kategorier och varje kategoris uppdragskort har sin 
enskilda färg, allt för att underlätta för er och för att undvika hopblandning. På de flesta av 
uppdragskorten finns både en bild på hur vi tänkt att det ska gå till samt några ord. Orden har 
vi valt att skriva dit för att barnen samtidigt kan träna på den språkliga förmågan genom att 
känna igen ordbilder och för att de barn som redan börjat ljuda och läsa ska kunna utmanas på 
sitt sätt och kanske förstå hur det är tänkt att uppdragen ska utföras. Bilderna har vi satt dit för 
att tydliggöra för alla barn, då vi uppfattar att de flesta barn har förmågan att läsa av en bild.  

 
Bishops sex matematiska aktiviteter har legat till grund när vi tagit fram materialet. Dessa sex 
matematiska aktiviteter är leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna.  

Leka – Denna aktivitet innebär bland annat att barnen deltar i lekar där regler ska efterföljas. 

Förklara – Barnen får förklara och motivera varför det gör eller gjort på ett visst sätt. 

Lokalisera – I denna aktivitet utforskar barnen miljön runt omkring sig samtidig som de 
också får träna på att använda lägesorden. 

Designa – När barnen använder olika föremål för att skapa något nytt samt när de beskriver 
hur föremål och mönster ser ut.  

Mäta – När barnen mäter, jämför storlekar och mängder med varandra.  

Räkna – Denna aktivitet handlar om att handskas med hur många samt att förstå hur 
räkneramsan förhåller sig till praktiken.  

 

 

 

Lycka till med arbetet!  

Jenny och Madde



	  

	  

Mäta 

 

Material: 

• Uppdragskort – gula 
• 1 m rep 

 

Utförande: 

Börja med att ta fram repet, visa det för barnen och låt dem gissa hur långt det är innan du 
berättar att det är en meter långt. Ta sedan fram de gula uppdragskorten och prata och förklara 
för barnen hur de ska utföra varje uppdrag. 

 

• Hur många kottar får plats på repet?  
Lägg ut repet på marken och samla ihop kottar och lägg på en rad bredvid repet. 
Observera att antalet kottar kan bero på storlek, vilken sorts kotte det är samt hur man 
lägger kottarna. 
 

• Hitta ett träd som repet räcker runt.  
Låt barnen med hjälp av repet mäta omkretsen på olika träd. 
 

• Hitta ett träd som repet inte räcker runt. 
Låt barnen med hjälp av repet mäta omkretsen på olika träd. 
 

• Är repet längre eller kortare än dig? 
Låt barnen mäta varandra med hjälp av repet.  
 

• Hur många fötter långt är repet? 
Låt barnen stega (häl till tå) hur många fötter som får plats på repet. Fråga om och låt 
barnen varför förklara antalet fötter som får plats på repet blir olika beroende på vilket 
barn som testar i och med att de inte har samma skostorlek.   

 

Bishops matematiska aktiviteter som berörs: 

• Leka 
• Förklara 
• Lokalisera 
• Designa 
• Mäta 
• Räkna 



	  

	  

Former och mönster 
	  

Material: 

• Uppdragskort – röda 
• Dukbitar 

 
 

Utförande: 

Exempel 1 - Ta fram de röda uppdragskorten som har olika former på sig. Samtala med 
barnen om vilka former det är, kom ihåg att benämna dem med de rätta namnen (triangel, 
cirkel, kvadrat, hjärta, stjärna och rektangel). Lägg korten på marken och låt barnen hämta 
olika material (t.ex. stenar, kottar, barr, gräs) att lägga ut på dukbiten så att det bildar samma 
form som på kortet de har framför sig.  

 

Exempel 2 - Ta fram de röda uppdragskorten som har olika former på sig. Samtala med 
barnen om vilka former det är, kom ihåg att benämna dem med de rätta namnen (triangel, 
cirkel, kvadrat, hjärta, stjärna och rektangel). Låt barnen leta upp föremål som har liknande 
former som de på korten.  

 

 

 

Bishops matematiska aktiviteter som berörs: 

• Leka 
• Lokalisera 
• Designa 

 

 

  



	  

	  

Sortera 
	  

Material: 

• Uppdragskort – svarta 
• Dukbitar 

 

Utförande: 

Försök hitta material som har liknande färg som de som finns på korten. Sortera upp 
föremålen i färgerna och undersök vilken färg ni hittat mest av. Hur undersöker barnen? 
Räknar antal? Mäter? På det viset kommer även en form av statistik in. Vill man utveckla 
uppdraget vidare kan man även låta barnen göra en naturtavla av det insamlade materialet. 

 

Bishops matematiska aktiviteter som berörs: 

• Leka 
• Lokalisera 
• Mäta 
• Räkna 

	  

	  

	  

	  

  



	  

	  

Räkna 
	  

Material: 

• Uppdragskort – gråa 

 

Utförande:  

Låt barnen hämta samma antal föremål som de gråa uppdragskorten visar. Räkna tillsammans 
och se om antalet föremål barnen hämtat stämmer överens med kortets antal. Behöver barnen 
hjälp med räkningen kan ni lägga ut föremålen på korten för att se om antalen stämmer med 
varandra, t.ex. en kotte på varje kotte som finns på bilden. Om det ej stämmer överens med 
kortets antal, hjälp barnen så att det blir rätt. 

 

Bishops matematiska aktiviteter som berörs: 

• Leka 
• Förklara 
• Lokalisera 
• Designa 
• Räkna 

	   	  



	  

	  

Motsatsord 
	  

Material:  

• Uppdragskort – blåa 

 

Utförande:  

Ta fram de blåa uppdragskorten som handlar om motsatsord. Lägg korten på marken, förklara 
vad som ska göras och låt barnen hämta material som passar in, t.ex. på kortet som handlar 
om lång/kort pinne så ska barnen hämta en lång pinne och en kort pinne. Sedan kan ni välja 
att utveckla vidare genom att låta barnen hämta andra långa och korta saker. Ni kan även låta 
barnen hämta saker som är längre/kortare än dem själva eller vissa kroppsdelar, t.ex. en pinne 
som är kortare än deras arm. Låt barnen förklara varför de hämtat just dem saker som de har 
hämtat. Jobba på samma sätt med alla blåa uppdragskort.  

 

Bishops matematiska aktiviteter som berörs: 

• Leka 
• Förklara 
• Lokalisera 
• Mäta 

 

 

 
  



	  

	  

Lägesord 
	  

Material:  

• Uppdragskort – gröna 

 

Utförande: 

Börja med att samtala om lägesord (på, under, framför, bakom, mellan) med barnen. Vet 
barnen vad orden betyder? Ta sedan fram de gröna uppdragskorten som handlar om just 
lägesord och låt barnen utföra uppdragen innan de får tala om vart de befinner sig. 

 

Bishops matematiska aktiviteter som berörs: 

• Leka 
• Förklara 
• Lokalisera 

 

	  
	   	  



	  

	  

Bilaga 2 

	   	  

Hur många kottar får plats på repet? 



	  

	  

Hitta ett träd som repet räcker runt. 



	  

	  

	   	  

Hitta ett träd som repet inte räcker runt. 



	  

	  

	   	  

Är repet längre eller kortare än dig? 



	  

	  

	   	  

Hur många fötter långt är repet? 



	  

	  

	  
	  
	   	  



	  

	  

	   	  



	  

	  

	   	  



	  

	  

	   	  



	  

	  

	   	  



	  

	  

	   	  



	  

	  

	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  



	  

	  

	   	  

Ett - 1 



	  

	  

	   	  

Två – 2  



	  

	  

	   	  

Tre – 3  



	  

	  

	   	  

Fyra – 4  



	  

	  

	   	  

Fem – 5  



	  

	  

	   	  

Sex – 6  



	  

	  

	   	  

Stor – liten  



	  

	  

	   	  

Tung – lätt  



	  

	  

	   	  

Tjock - smal 



	  

	  

	   	  

Lång – kort  



	  

	  

	   	  

Hård – mjuk  



	  

	  

	   	  

Len – sträv  



	  

	  

	  
	  
	   	  

Under 



	  

	  

	   	  

På 



	  

	  

	   	  

Bakom 



	  

	  

	   	  

Mellan  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Framför 



	  

	  

Bilaga 3 

Hej!	  
Vi	  heter	  Jenny	  Zetterström	  och	  Madeleine	  Holmstedt	  och	  vi	  läser	  
sista	  terminen	  på	  förskollärarprogrammet	  på	  Högskolan	  i	  Gävle.	  Vi	  
ska	  skriva	  vårt	  examensarbete	  nu	  och	  har	  valt	  att	  inrikta	  oss	  på	  
matematik	  utomhus.	  Vi	  kommer	  att	  göra	  ett	  kompendium	  med	  
material	  som	  x	  antal	  förskolor	  kommer	  att	  få	  prova	  på.	  
	  
Enkäten	  som	  vi	  skulle	  vilja	  att	  du	  svarar	  på	  kommer	  att	  handla	  om	  
hur	  ni	  arbetar	  med	  matematik	  i	  förskolan	  idag.	  Ni	  som	  svarar	  på	  
enkäten	  kommer	  att	  vara	  helt	  anonyma,	  dessutom	  kommer	  inga	  
förskolor	  att	  nämnas	  i	  vårt	  arbete.	  	  
	  
Vi	  skulle	  vara	  väldigt	  glada	  om	  just	  du	  skulle	  kunna	  hjälpa	  oss	  genom	  
att	  svara	  på	  denna	  bifogade	  enkät.	  	  
	  
Vid	  frågor	  och	  funderingar	  kan	  du	  kontakta	  oss	  på:	  ofk13jzm@student.hig.se	  
eller	  ofk13mht@student.hig.se.	  	  
Vår	  handledare	  på	  Högskolan	  i	  Gävle	  är	  Daniel	  Pettersson	  och	  han	  
kan	  nås	  på:	  dalpen@hig.se	  vid	  behov.	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  

Jenny	  och	  Madde	  
	  

	  

	  

	   	  



	  

	  

Bilaga 4 

Hur	  pedagoger	  arbetar	  med	  matematik	  i	  förskolan	  
	  

1.	  Din	  ålder.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  <	  25	   	  	  	  	  	  26-‐30	   	  	  	  	  	  31-‐35	   	  	  	  	  	  36-‐40	   	  	  	  	  	  41-‐45	   	  	  	  	  	  46-‐50	   	  	  	  	  	  51-‐55	  

	  	  	  	  	  	  56-‐60	   	  	  	  	  	  61-‐65	   	  	  	  	  	  >	  66	  

	  

2.	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
	  
	  	  	  	  	  	  Förskollärare	   Barnskötare	   	   Annan:_____________________	  
	  
	  
3.	  Vilken	  ålder	  har	  barnen	  som	  du	  arbetar	  med?	  
	  
	  
________________________________________________________	  
	  
	  
4.	  Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  i	  förskolan?	  
	  
	  
________________________________________________________	  
	  
	  
5.	  Hur	  arbetar	  ni	  med	  planerad	  matematik	  idag?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  

	  

	  



	  

	  

	  

6.	  Vart	  arbetar	  ni	  med	  planerad	  matematik	  idag?	  T.ex.	  inne/ute	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
	  
7.	  På	  vilket	  sätt	  tar	  ni	  tillvara	  på	  och	  synliggör	  den	  vardagliga	  matematiken?	  

	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  

	  

	  

	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  

Jenny	  och	  Madde	  

	   	  



	  

	  

	  
Bilaga 5 

Utvärderingsenkät	  
	  

1.	  Din	  ålder.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  <	  25	   	  	  	  	  	  26-‐30	   	  	  	  	  	  31-‐35	   	  	  	  	  	  36-‐40	   	  	  	  	  	  41-‐45	   	  	  	  	  	  46-‐50	   	  	  	  	  	  51-‐55	  

	  	  	  	  	  	  56-‐60	   	  	  	  	  	  61-‐65	   	  	  	  	  	  >	  66	  

	  

2.	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
	  
	  	  	  	  	  	  Förskollärare	   Barnskötare	   	   Annan:_____________________	  
	  
	  
3.	  Vilken	  ålder	  har	  barnen	  som	  du	  arbetar	  med?	  
	  
	  
________________________________________________________	  
	  
	  
4.	  Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  i	  förskolan?	  
	  
	  
________________________________________________________	  
	  
	  
5.	  Hur	  fungerade	  det	  att	  arbeta	  med	  matematik	  utomhus?	  Motivera	  gärna	  ditt	  svar.	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  	  
	  



	  

	  

	  
6.	  Var	  instruktionerna	  i	  handledningen	  och	  på	  uppdragskorten	  tydliga?	  Motivera	  gärna	  ditt	  
svar.	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
	  
7.	  Vad	  kan	  förbättras?	  

	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  

	  

8.	  Vilken	  ålder	  tycker	  du	  att	  materialet	  passar	  till?	  Motivera	  gärna	  ditt	  svar.	  

	  

___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  



	  

	  

9.	  Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  ha	  en	  sådan	  här	  väska	  med	  matematikmaterial	  tillgänglig	  i	  
verksamheten?	  Motivera	  gärna	  ditt	  svar.	  
	  

___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  

	  

10.	  Har	  din	  syn	  på	  matematik	  utomhus	  förändrats	  med	  hjälp	  av	  detta	  material?	  
	  

___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  

	  

11.	  Tycker	  du	  att	  våra	  teorier	  om	  vilka	  av	  matematiska	  aktiviteter	  (leka,	  förklara,	  lokalisera,	  
designa,	  mäta	  och	  räkna)	  som	  framkommer	  i	  varje	  aktivitet	  stämmer	  överens	  med	  dina	  
uppfattningar?	  Motivera	  gärna	  ditt	  svar.	  

	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
	  



	  

	  

12.	  Övriga	  kommentarer	  och	  synpunkter.	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
___________________________________________________________________________	  

	  
	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  

Jenny	  och	  Madde	  
	  


