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Sammanfattning: 

 

Min tanke med examensarbetet var att utveckla ett matematiskt arbetsmaterial för användning 

i mitt framtida yrke som förskollärare. Resultatet blev Matteskatten, en skattkista fylld med 

olika hjälpmedel samt lärarhandledningar med förslag till aktiviteter för användning i 

förskolans utomhusverksamhet. Matteskatten bör ses som ett komplement till övrig matematik 

i verksamheten och skall kunna bidra till att uppnå förskolans strävansmål i matematik 

(Läroplan för förskolan, Lpfö 98). Arbetsmaterialet utvecklades för att uppfylla fyra olika 

produktkriterier. För att kunna infria dessa studerades läroplan och matematisk litteratur, ett 

flertal pedagoger fick läsa igenom lärarhandledningarna och därefter besvara en enkät kring 

deras innehåll och tydlighet. Flera av aktiviteterna testades i barngrupp under observation och 

med efterföljande samtal. Undersökningarna visade att barnen deltog i aktiviteterna och att 

tillfrågade pedagoger ansåg att Matteskatten gett dem nya idéer till att synliggöra 

matematiken. Pedagogerna var dessutom positiva till att använda Matteskatten i den egna 

verksamheten.  
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1 INLEDNING 
 

Detta examensarbete har gått ut på att skapa ett matematiskt arbetsmaterial riktat mot 

förskolans utomhusverksamhet. Tidigare sammankopplade jag matematik med räkning och 

ansåg att det var sådant som barn gott kunde vänta med tills de börjat skolan. Men några av 

kurserna i utbildningen har gjort att jag upptäckt att matematikinlärning kan vara väldigt roligt 

och att det innebär mycket mer än bara siffror och räknesätt. Att det dessutom är viktigt att 

arbeta med matematik i de yngre åren bekräftar bland andra Ahlberg (Wallby, 2000). Hon 

menar att barnets första möte med matematiken är så pass viktigt att det kan påverka hela det 

framtida förhållningssättet och möjligheten att lära ämnet. 

 

Under VFU perioder och vikariat har jag lagt märke till att man inom förskolan arbetar 

mycket med sådant som kan kopplas till matematik, men att det stundvis verkar ske 

omedvetet från pedagogernas sida. Den insikten gav mig idén att utforma ett material som på 

ett tydligt sätt visar användaren var matematiken finns. Jag tänkte mig att ett sådant material 

skulle kunna medverka till att ge användaren större medvetenhet och fler idéer till att arbeta 

med matematik. De tankarna, i kombination med mitt nya matematikintresse och en 

nyfikenhet på utomhuspedagogik, har varit grunden till min produktidé Matteskatten. 

 

Matteskatten består av en skattkista som fyllts med allehanda föremål, samt ett 

lärarhandledningshäfte med tips på lekar och aktiviteter som är tänkta att ge pedagoger idéer 

om hur de kan arbeta för att främja barns matematikutveckling. I och med att Matteskatten 

baseras på lekar och lättsamma aktiviteter så är min förhoppning att materialet skall verka 

inspirerande för barnen och göra dem nyfikna på att lära mer. Materialet kan ses som ett 

komplement till den övriga matematiken på förskolan och är tänkt att kunna bidra till att 

uppfylla de mål för matematik som förskolan skall sträva efter, enligt Lpfö 98. Att materialet 

är format för utomhusverksamhet innebär att det även bidrar med andra viktiga delar för 

barnet. Vid användning av Matteskatten får man natur, utevistelse, frisk luft och rörelse som 

en bonus till den planerade pedagogiska utomhusaktiviteten. 

 

Matteskatten vänder sig till alla barn i förskoleåldern. Svårighetsgraden varierar mellan de 

olika aktiviteterna och dessutom går de flesta aktiviteter att anpassa för att lämpa sig för fler 

användare. Med en påminnelse om att barn klarar mer än man tror, så låter jag det vara upp 

till den pedagog som använder materialet att avgöra vilka aktiviteter som passar i den egna 

barngruppen. 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med mitt examensarbete är att utveckla ett varierat matematiskt arbetsmaterial riktat 

mot förskolans utomhusverksamhet. Genom att tydligt visa var matematiken finns skall 

materialet kunna ge pedagoger en större medvetenhet och därmed större möjlighet att kunna 

synliggöra matematiken för barnen. 

 

Produkten Matteskatten är tänkt att uppfylla det övergripande mål och de ställda 

funktionskriterier som anges under rubrik 2, Mål (s. 5). 
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1.2 Bakgrund 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, beskrivs hur barn skaffar sig kunskap genom lek, samspel, 

samtal och reflektion. Leken framhålls i styrdokumentet som mycket viktig för barns 

utveckling och lärande. I läroplanen anges även att verksamheten skall ge utrymme för barns 

lek och lärande både inomhus och utomhus (s.7). Angående matematiken i förskolan så säger 

läroplanen att arbetslaget skall stimulera barns begynnande förståelse för ämnet. Dessutom 

säger målen att förskolan skall sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka 

och använda matematik i meningsfulla sammanhang”, där sägs också att barnen skall utveckla 

”sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin 

förmåga att orientera sig i tid och rum” (s.9). 

 

1.3 Litteraturgenomgång 

Innan produktutvecklingen påbörjades ville jag ta reda på mer allmänt om vad som skrivs om 

matematik i förskolan. Det här avsnittet ger en kort redogörelse över litteraturens beskrivning 

av vad matematik i förskolan kan innebära, varför den behövs samt vad grundläggande 

matematikinlärning kan betyda. 

 

1.3.1 Matematik i förskolan. När, var, hur och varför? 
Matematiken är en viktig del av barnets liv redan från början. Det menar Björklund (2007) 

som i sin avhandling berättar att även de yngsta förskolebarnen använder matematiken som 

verktyg för att beskriva sin omvärld. Den används också för att lösa problem i vardagen och 

för att upprätthålla sociala regler. I den sammanfattande texten skriver Björklund att 

matematiken bör ses som ett nödvändigt inslag i barnets liv och att mötet med den skall ske på 

varierande sätt och i olika sammanhang. 

 

Såväl Björklund (2008) som Dahl och Rundgren (2004) menar att många vuxna har en 

föreställning om att matematik skulle vara detsamma som siffror och räknesätt. Författarna 

påminner om att räkningen bara är en del av ämnet, liksom former, mönster, storlek, mätning, 

tid, problemlösning och mycket annat. Doverborg och Pramling (1999) menar i sin tur att 

matematiken omger oss överallt, vilket innebär att även hela förskolans vardag är fylld av 

matematiska händelser. Matematiken finns där vare sig vi ser den eller inte och därför 

tydliggör författarna vikten av att pedagogerna är medvetna om den, så att de kan ta tillvara 

tillfällen att synliggöra vardagsmatematiken för barnen. 

 

Men vad är då grundläggande matematik? I Det matematiska barnet utgår Heiberg och 

Reikerås från Alan Bishops ”sex fundamentala matematikaktiviteter” (s. 10) när de beskriver 

att den grundläggande matematiken. Den finns under områdena förklaring och argumentation, 

lokalisering, design, räkning, mätning, lekar och spel. I dessa kategorier ingår såväl 

resonemang, logiska slutsatser och orientering i rummet, som former, mönster, talsystem, 

jämförelser, area och tärningsspel. Heiberg och Reikerås menar att det är matematik när det 

yngre barnet visar upp två fingrar för att berätta hur många år hon är, eller när några barn 

beskriver månen som stor och gul, vit ibland och borta ibland. Att ordna saker efter färg eller 

storlek, att bygga ett legohus med flera våningar, att räkna sina leksaksbilar, mäta sig själv 

och sina saker eller att rita sin väg från hemmet till förskolan beskrivs också som matematik. 

Det uppräknade är bara ett urval av alla de exempel som författarna tar till för att bevisa att 

matematiken finns med som en naturlig del av barnets vardag. (Heiberg och Reikerås, 2004). 
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Även Dahl och Rundgren (2004) lämnar en rad exempel som beskriver att matematiken finns 

i allt vi gör. De menar att ämnet bland annat ingår då vi spelar kort, beskriver egenskaper, 

mäter upp medicin, klipper, bygger, syr, ritar, delar lika och möblerar. Enligt dem är 

matematikens allra viktigaste del ”att tänka, logiskt, metodiskt, kritiskt, fantasifullt, och att 

lösa problem” (s.5). 

 

Magne (2002) anser att barns matematikutveckling skall utgå från lek och vardagshändelser. 

Han beskriver att det matematiska lärandet sker när barn konstruerar kunskaper och upptäcker 

mönster. Han talar också om att upptäcka tankeprinciper och att lösa problem. Även Magne 

ser själva problemlösningen som en central del i matematiken och menar att den mesta 

vardagsmatematiken finns inom problemlösningsområdet. Andra områden som anses viktiga 

för de yngre barnens matematikutveckling är språkuppfattning, geometrisk uppfattning och 

taluppfattning. Därtill påpekar Magne att det är pedagogens uppgift att se till att barnen möter 

lämpliga och stimulerande aktiviteter. 

 

Ytterligare en viktig del inom matematiken är språket. Thisner (2007) menar att det kan vara 

svårt för den som inte förstår orden att förstå matematiken. Därför uppmanar hon pedagoger 

att använda matematiska ord och begrepp, ofta och i olika sammanhang. Björklund (2008) 

menar att det är viktigt att prata matematik även med de yngsta barnen, eftersom även de 

behöver kunna lösa problem och förklara hur de uppfattar saker och händelser. När Bergius 

och Emanuelsson talar om språk och matematik så menar de att det ena ger det andra. För att 

barn skall kunna tillgodogöra sig matematiken säger de att det är viktigt att söka och 

reflektera över kunskapen tillsammans. När det sker blir lärandet en aktiv och gemensam 

handling. Gemensam reflektion leder också till att språket utvecklas. När barnen får en större 

bredd och mera djup i sina kunskaper erhåller de redskap för att förstå omvärlden (Bergius 

och Emanuelsson, 2008). 

 

Doverborg och Pramling (1999) är eniga med Magne (2002) då de påstår att den 

grundläggande matematikinlärningen aldrig skall ske under lektionsliknande former, utan ta 

sin början i leken och i vardagshändelserna. De menar också att det är viktigt att barnen får 

erövra de matematiska begreppen stegvis, samt att de får möjlighet att uppleva matematiken 

på många skilda sätt. 

 

Även Magne anser att matematiken skall vara varierande och påminner om att varje barn bör 

uppmärksammas och få uppgifter anpassade efter sin nivå. Han nämner ingen ålder för när 

matematikinlärningen kan börja, utan menar att den kan starta så snart barnet visar intresse. 

Magne råder därför pedagoger att vara lyhörda för barnets egen nyfikenhet och dess 

funderingar kring matematiska begrepp. Genom att utgå från barnets behov och intressen 

menar han att pedagogen kan ge lusten att lära vidare, bland annat genom att samtala och 

ställa frågor. Att dessutom erbjuda stimulerande material, gör att barnen ges möjlighet att 

jämföra, ordna, sortera, rita, bygga, räkna osv. När barn får tillgång till konkret material anser 

Magne att de lättare kan upptäcka, jämföra, kontrollera och skapa kunskap. I ett av Magnes 

exempel har en pojke radat upp olika djur som han säger är ”samma, men ändå inte” (s.12). 

Pojken förklarar för sin fröken att alla har ben, men att han har upptäckt att antalet ben skiljer 

sig åt mellan olika djur. En annan pojke som sitter intill håller upp en rektangelformad och en 

kvadratisk platta och säger till fröken att det är samma sak med dem, som med djuren. När 

fröken frågar hur han menar så kommer förklaringen att båda figurerna har samma kanter, 

men att den ena figuren är lång. Med sådana exempel förklarar Magne hur det går till när barn 

konstruerar kunskap. (Magne, 2002). 
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Även Rystedt och Trygg talar om användning av material inom matematikinlärningen. De har 

valt benämningen laborativt material och beskriver att det avser såväl specialtillverkade 

pedagogiska material som vardagliga föremål av alla tänkbara sorter, varav äpplen, tärningar, 

byggklossar, stenar, kottar och pinnar är några. Författarna menar att detta arbetssätt medför 

att barnen får uppleva matematiken på ett konkret sätt och med alla sinnen. Det laborativa 

materialet beskrivs som en länk mellan det konkreta och det abstrakta, exempel i boken visar 

hur det kan se ut. I ett av exemplen har man valt att konkretisera begreppet 5 + 2 = 7, med 

hjälp av äpplen. Till att börja med visar exemplet att två och fem äpplen tillsammans blir lika 

mycket som sju äpplen. Därefter har äpplena ersätts med lika många ritade äpplen, de ritade 

äpplena har i sin tur ersatts med markeringar, som slutligen ersatts av siffror och bildat det 

abstrakta talet 5 + 2 = 7 (s. 22). Laborativt material kan vara till hjälp bland annat för att 

synliggöra antal, mängder, mönster, former och begrepp som stor, större, liten, mindre, flera, 

färre etc. Det går också att se på, röra vid och känna hur det känns. Enligt Rystedt och Trygg 

är det bättre ju fler sinnen som används vid inlärningen, eftersom de menar att det bidrar till 

att påvisa vardagsnyttan i matematiken. (Rystedt och Trygg, 2005). 

 

1.3.2 Inlärning utomhus 
Sellgren menar att utomhusmiljön är fylld av såväl matematik som konkret material och delar 

med sig av åtskilliga exempel på hur inlärning kan ske ute. Med hjälp av blad, pinnar, kottar, 

stenar, barr, blommor, mossa och andra föremål som naturen erbjuder, kan man bygga, 

studera, diskutera, jämföra, räkna, sortera och dela upp i högar. Sellgren påpekar också att 

matematiken finns väl representerad i naturen i form av saker som runda löv, grenar i olika 

vinklar, spiralvridna pinnar och mönster i bark. I boken beskrivs också övningar som 

innehåller flera olika delar av matematiken. Ett exempel är där barn får öva rumsuppfattning 

genom att springa omkring i naturen och hämta varsina pinnar, sedan jämföra pinnarnas längd 

och därefter sortera in sig i led från den kortaste till den längsta pinnen. (Sellgren, 2003). 

 

Johansson menar att barn använder alla sina sinnen när de skaffar sig kunskap och anser 

därför att naturen är den perfekta platsen för kunskapsinhämtning. I ett exempel beskriver 

Johansson hur arbete med något så enkelt som stenar kan täcka in många matematiska 

områden. Stenar går att samla, mäta, jämföra, sortera, uppleva hur de känns, undersöka, göra 

antaganden kring, pröva och se efter. Är stenarna släta, kan de flyta, hur stora stenar finns det, 

vilka mönster har de osv. I allt detta lärande påminner Johansson också om hur viktigt det är 

att pedagogerna är medaktiva. Deras uppgift skall vara att medverka, att ställa öppna och 

forskande frågor till barnen och att på så sätt försöka få igång resonemang och reflektion 

(Johansson, 2004). 

 

Kaye menar att barn är olika och att de lär på olika sätt. Men hon påminner också om att de 

flesta barn har en sak gemensamt, de gillar att leka. 

 

Leken försätter barnet i rätt sinnesstämning för att lära sig svåra saker. Barn slappnar av 

under leken – och koncentrerar sig. De upprepar gärna vissa fakta eller procedurer gång på 

gång, om upprepningen är en del av leken. Barn kastar sig in i lekens värld på ett sätt de 

aldrig skulle göra om det gällde att fylla sidor i arbetsböcker. Rätt utvalda lekar och spel 

kan hjälpa barn att lära sig i stort sett allt de behöver för att klara av elementär matematik 

(s. 9). 
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Kaye anser vidare att leken klarar något som den vanliga pedagogiken missar, nämligen att 

göra lärandet roligt. Leken möjliggör också att vi kan njuta av det intensiva tänkande som 

matematikinlärningen kräver. (Kaye, 1994). 

 

2 MÅL 
Den praktiska delen av mitt examensarbete är tänkt att uppfylla ett mål och några olika 

funktionskriterier. Dessa anges här nedan. 

2.1 Övergripande mål 

 Målet med examensarbetet är att utforma ett matematiskt arbetsmaterial för 

användning i förskolans utomhusverksamhet. 

2.2 Funktionskriterier mot styrdokumenten 

 Arbetsmaterialet skall vara till hjälp för att uppfylla de strävansmål kring matematik, 

som finns angivna i Läroplan för förskolan, Lpfö 98. 

2.3 Övriga funktionskriterier: 

Materialet Matteskatten skall också: 

 

 ge förskollärare idéer om var matematiken finns och hur de kan synliggöra den för 

barnen i utomhusverksamheten. 

  innehålla varierande aktivitetsförslag. För att täcka in många olika delar av 

matematiken och för att kunna tilltala många barn. 

 gå att utveckla. 

2.4 Testkriterier 

 Huruvida arbetsmaterialet uppfyller funktionskriterierna skall testas med hjälp av 

enkät, materialtest i barngrupp under observation, samt genom samtal med pedagog. 

 

3 METOD/PROCESS 
Här redogörs för hur utvecklingen av materialet Matteskatten gått till. Avsnittet är avdelat i 

underrubrikerna idé, förberedelse, utförande och undersökning. 

 

3.1 Idé 

Idén till Matteskatten kom av att jag ville använda tiden för examensarbetet till att framställa 

något konkret, för användning i mitt framtida yrke. Jag bestämde mig för att utveckla ett 

matematiskt arbetsmaterial eftersom barns tidiga matematikinlärning börjat intressera mig 

under utbildningen. Dessutom hade jag känslan av att ett sådant material skulle kunna 

underlätta för pedagoger att synliggöra matematiken i verksamheten. Valet att anpassa  

materialet för utomhusanvändning var både en avgränsning och en önskan om att få in 

utomhuspedagogik, eftersom det är ett område som jag känt att jag vill lära mig mer om. Att 

materialet fick heta Matteskatten och vara inrymt i en skattkista handlade om att det  
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skulle verka spännande och tilltalande för barnen. Även om materialet anpassats för 

utomhusverksamheten så ingick det i grundidén att arbetet skulle fortsätta inomhus. Tanken 

var att återkoppling och reflektion tillsammans med barnen efter varje pass skulle kunna bidra 

till att omsätta de konkreta upplevelserna till abstrakt förståelse. 

3.2 Förberedelse 

Förberedelserna för utvecklandet av arbetsmaterialet började med en genomgång av texten i 

Lpfö 98. Där tog jag reda på vad som sägs om matematik i förskolan och vilka mål som 

förskolan skall sträva efter att nå i ämnet. Därefter följde sökande av relevant litteratur för att 

närmare ta reda på hur matematikinlärning i förskolan kan se ut och för att ta reda på var 

matematiken finns i olika lekar och aktiviteter. Jag läste även igenom anteckningar från 

tidigare matematikkurser och skrev ned de nya aktivitetsidéer som jag fick. I detta tidiga 

skede tillfrågades även en förskola om att medverka i tester av materialet. Informationsbrev 

delades ut till föräldrarna på den berörda förskoleavdelningen (bilaga 1). 

 

3.3 Genomförande 

Efter förberedelserna tog produktutvecklingen vid. Den började med utformning av 

lärarhandledningar över Matteskattens olika lekar och aktiviteter (bilaga 4). Ursprunget till 

dessa baserades på förskolans läroplan, genomgången litteratur, inspiration från tidigare 

matematikkurser och egna idéer. Handledningarnas layout utformades i Microsoft Word med 

illustrationer i form av egna fotografier och clip art. Texten till lärarhandledningarna 

utformades för att beskriva hur de olika aktiviteterna skall genomföras, på vilka sätt de kan 

varieras, vilket material som behövs och på vilket sätt matematiken kommer in i de olika 

övningarna. Till handledningarna lades även en sida med presentation av innehållet. Där finns 

också en sida med förslag till arbetssätt, som bland annat påminner läsaren om vikten av att 

dokumentera övningarna och att återkoppla tillsammans med barnen. 

 

När lärarhandledningarna fyllts med så många aktiviteter, lekar och ramsor att de tillsammans 

skulle kunna vara en god hjälp till att täcka in strävansmålen för matematik (Lpfö 98) så 

skrevs de ut i två häften. Dessa häften, tillsammans med enkäter och följebrev (bilaga 2 och 

3), delades ut till flera pedagoger inom förskolan. Parallellt med att lärarhandledningarna tog 

form införskaffades även Matteskattens skattkista. Den fylldes allt eftersom med sådant 

material som inte går att hämta i naturen, men som behövs för att utföra de olika övningarna. 

 

När materialet kändes klart testades det under observation tillsammans med barn och 

pedagoger från en förskoleavdelning. Samtal fördes med en av de medverkande pedagogerna 

både i anslutning till testtillfällena och vid ett senare tillfälle. 
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3.4 Test 

Detta avsnitt är uppdelat på de olika undersökningar som gjorts av Matteskatten. 

  

3.4.1 Enkät 
Ett häfte med samtliga lärarhandledningar delades personligen ut till 14 pedagoger från fyra 

avdelningar på två olika förskolor. Avdelningarna rymmer barn i åldrarna två och ett halvt till 

sex år. De berörda pedagogerna ombads att läsa igenom handledningarna och därefter besvara 

en anonym enkät. Enkätfrågorna gällde innehållet och tydligheten i Matteskattens 

lärarhandledning. Där fanns även frågor om hur pedagogen ställde sig till att själv använda 

materialet i den egna verksamheten. Anledningen till att enkäten hölls anonym var en 

förhoppning om att få fler och mer utförliga svar, då ingen behövde skriva under med namn. 

 

3.4.2 Materialtest och observation 
Materialet testades vid tre olika tillfällen på en förskoleavdelning med barn i åldrarna fyra till 

sex år. Att just den barngruppen valdes berodde på att jag kände barnen och pedagogerna 

sedan tidigare och att både pedagoger och föräldrar var positiva till deltagande. Den här 

förskolans närhet till skogsmark kändes också betydelsefull eftersom flera av aktiviteterna 

passar utmärkt att genomföra i skogen. Innan testerna formulerades ett informationsbrev med 

en svarstalong till föräldrar (bilaga 1). I brevet bad jag om föräldrarnas tillstånd att testa 

materialet tillsammans med deras barn. Jag bad även om tillåtelse att observera, fotografera 

och intervjua barnen i samband med materialtestet. Av 20 informationsbrev fick jag 

godkännande från 16 föräldrar, övriga talonger återlämnades aldrig. När talongerna samlats in 

bestämdes datum för de olika testtillfällena. 

 

 
Bild 1. Möte med Matteskatten. 

 

Testtillfällena planerades in i förskoleavdelningens fasta skogsdagar, som de har en gång 

varje vecka. Barnen hade i förväg informerats av sina pedagoger om att jag skulle komma på 

besök och testa något som hette Matteskatten. Det gick till så att jag mötte pedagoger och 

barn vid deras vanliga skogsplats, efter att de hade varit där själva en stund och fått chansen 

att springa av sig lite. De olika passen varade omkring 60 minuter vardera.  
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Matteskattens skattkista hade packats med det material som var tänkt att användas för 

respektive tillfälle. Under de tre tillfällena testades sammanlagt 12 av Matteskattens 26 olika 

aktiviteter. 

 

Vid de olika testtillfällena observerades barnen med hjälp av metoderna deltagande 

observation och dagbok. Deltagande observation innebär att observatören deltar i den aktivitet 

som skall observeras (Johansson och Svedner, 2006). Med dagbok menas att observatören i 

efterhand skriver ned de iakttagelser som gjorts och som varit av intresse för undersökningen 

(Rubinstein Reich och Wesén, 1986). Det som var speciellt intressant för denna undersökning 

var hur barnen tog emot materialet, om de deltog i aktiviteterna, om de ställde frågor kring 

innehållet samt om de kom med egna idéer till utförande av aktiviteterna. 

 

Här följer en sammanfattning av vad som uppmärksammades under testtillfällena: 

 

Vid samtliga tillfällen observerades att flera av barnen försökte öppna, respektive kika in i 

skattkistan redan innan aktiviteterna börjat.  

 

 

Första tillfället 

Tretton barn och två pedagoger medverkade. Följande aktiviteter testades: 

 Alla som… 

 Femfacksaskar 

 Kottekonst 

 Aktivitetskort 

 Gissningslek 

 

Passet började med leken ”Alla som…”. Den går ut på att en person säger påståenden som 

t ex ”alla som har ätit frukost snurrar tre varv” eller ”alla som har något grönt på sig byter 

plats”. Samtliga barn deltog och flera av dem kom med egna påståenden som de andra följde. 

Nästa aktivitet var ”Femfacksaskar”. Samtliga barn och pedagoger deltog, och delades in i tre 

grupper. Den tredje aktiviteten var ”Kottekonst” och gick ut på att gissa hur många kottar det 

skulle behövas för att täcka ett gosedjurs omkrets. Många av barnen gissade, men när det var 

dags att testa hur många kottar som gick åt blev det trångt runt gosedjuret. Några barn klagade 

över att de inte fick plats och bad sedan om att få gå iväg. Hälften av barnen fortsatte 

aktiviteten och gick över på nästa syssla. ”Aktivitetskort” gick ut på att barnen fick dra varsitt 

kort med olika antal markeringar, därefter gavs de olika uppdrag som t ex ”hoppa så många 

gånger som det finns markeringar på kortet” eller ”hämta färre barr än det finns markeringar 

på kortet”. De deltagande barnen ville fortsätta när jag sa att vi skulle gå över på nästa övning, 

så vi gjorde ett varv till. Några av de barn som gått iväg tidigare kom tillbaka och ville också 

prova. Den sista aktiviteten var ”Gissningslek” och den gick ut på att ett barn i taget fick 

stoppa ner handen i en tygpåse fylld av olika föremål. Barnet skulle, utan att titta, försöka 

beskriva föremålet och låta de andra barnen gissa vad det kunde vara. När barnen stod tysta 

började jag ställa frågor om föremålet var tungt, runt, taggigt etc. Därefter började barnen 

ställa både liknande och nya frågor, samt komma med gissningar. När jag ansåg att vi var 

klara så kom de barn som tidigare gått iväg för att leka och sa att de också ville testa, därför 

fortsatte vi en stund till. 
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Andra tillfället 

Sju barn och en pedagog medverkade. Följande aktiviteter testades: 

 Skattjakt 

 Mössens födelsedag 

 Vad är tyngst? 
 

Pedagogen och samtliga barn deltog genom hela passet. Den första aktiviteten var ”Skattjakt” 

och gick ut på att barnen skulle leta efter sex olika skatter, som fanns markerade på en 

skattkarta. Kartan var enkelt ritad, med bara några symboler för viktiga platser där skatterna 

låg gömda. Barnen tittade på kartan och började leta skatter, till synes på måfå. Efter en stund 

frågade jag barnen om de förstod vilka olika ställen kartan visade, barnen svarade då att de 

inte förstod kartan. Därför gick jag igenom kartan med barnen och visade vad de olika 

symbolerna betydde. Skattjakten fortsatte och efter en stund var alla skatter hittade. Några 

barn klagade över att de inte hittat någon skatt, dessa fick i uppdrag att öppna skattkistan och 

ta fram överraskningen. Överraskningen var en bunke med popcorn som barnen glatt åt upp. 

Därefter fick barnen göra sorteringsövningen ”Mössens födelsedag” och slutligen ”Vad är 

tyngst”. Under den sista aktiviteten skulle barnen jämföra vikten på olika föremål. Först fick 

de peka på olika saker som de trodde kunde väga lika, därefter känna i händerna och slutligen 

väga med hjälp av två hinkar som satts på var sida på en klädgalge. Det fanns bara en sådan 

våg och tanken var att ett barn i taget skulle få väga, men flera försökte väga samtidigt och 

någon började leka med mössen och annat. Barnen blev lite oense om vems tur det var. När 

passet var slut ville ett barn fortsätta väga saker. Barnet hämtade stenar och flera nya föremål 

som vi inte använt tidigare i övningen. Dessutom frågade barnet flera av de andra barnen om 

vad det trodde skulle vara tyngst. 

 

 

Tredje tillfället 

Sjutton barn och två pedagoger medverkade. Barnen delades in i två grupper, en grupp i taget 

fick testa övningar. Följande aktiviteter testades: 

 Fruktsallad 

 Kaninleken  

 Mäta, mäta, mäta 

 Hittar du färgen? 

 

En grupp i taget gick iväg en bit, för att kunna arbeta ostört med Matteskatten. Under den 

korta promenaden lekte vi ”Kaninleken”. Samtliga i de båda grupperna deltog och ville även 

hjälpa till att hitta gömda kaniner. När vi hittat en bra plats gick vi igenom övningen ”Mäta, 

mäta, mäta”. Med hjälp av metersrep fick barnen mäta sig själva och varandra. Vi såg efter 

om alla barn var mer än en meter långa, därefter gissade barnen hur många varv repet gick 

runt handleden, vilket träd som hade samma omkrets som dem själva osv. Sedan berättade jag 

hur lång en tiger kan bli och frågade barnen om de ville lägga ut rep så att det blev tre och en 

halv meter, lika långt som tigern. Barnen resonerade om hur man skulle kunna göra det fjärde 

repet halvt. Ett barn sa att det behövdes en sax för att klippa det, en annan ansåg att kniv var 

bättre. Men då jag svarade att vi inte hade några verktyg kom ett barn på att man kunde vika 

repet på mitten. När det var gjort testades hur många barn som får plats på en tigers längd.  
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Bild 2. Här tar vi reda på hur många pojkar som får plats på en tigers längd. 

 

Under mätövningen gick ett barn iväg och satte sig för sig själv. När barnet började ropa på de 

andra sa jag att de som ville kunde få gå tillbaka. I den ena gruppen valde fyra barn att gå 

tillbaka tillsammans med pedagogen, medan fem valde att stanna med mig för att fortsätta 

med aktiviteterna. I den andra gruppen valde samtliga att stanna kvar genom hela passet. Då 

vi lekte ”Hitta färgen” så lades ett antal färgkort ut på vita dukar, därefter skulle barnen leta 

upp föremål med samma färg som kortet. Jag hade trott att övningen skulle vara svår, 

eftersom jag fått för mig att färger som blått och rosa var svåra att hitta i naturen. Men barnen 

löste det genom att matcha färgkorten med upphittade blå skräp och med hårspännen som var 

rosa. Innan vi gick tillbaka lekte den ena gruppen ”Fruktsallad” medan ett barn i den andra 

gruppen föreslog att vi skulle leka ”Lejonleken”. Den påstods ha samma regler som 

”Kaninleken” men här handlade det istället om lejon. 

 

3.4.3 Samtal med pedagog 
Både i samband med testtillfällena och vid ett senare tillfälle, genomfördes samtal med en av 

de pedagoger som deltagit i materialtestet tillsammans med barnen. Genom samtalen ville jag 

ta reda på vad pedagogen ansåg om de olika övningarna, om de var de för lätta, för svåra eller 

bra anpassade för barngruppen. Vi pratade också om hur pedagogen uppfattat att barnen tagit 

emot materialet. Pedagogen tillfrågades även om materialet påverkat pedagogernas 

matematikinställning på något sätt, och ombads dessutom att vara lyhörd för om barnen 

pratade om övningarna efteråt eller om de tagit med sig något från materialets aktiviteter in i 

den egna leken. 

 

4 MÅLUPPFYLLELSE 

4.1 Materialet 

När Matteskattens lärarhandledningar kändes klara trycktes de i ett häfte om 36 sidor. Där 

ingår 26 olika aktivitetsförslag samt sidor med presentation av materialet, förslag till 

arbetssätt, slutord och referenser. De olika aktiviteterna har utformats efter läsning av 

allehanda matematiklitteratur, egna idéer och uppslag som jag fått under matematikkurser 

inom utbildningen. Lånade ursprungsidéer har uppgivits med källa i texten. 
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Bild 3. Matteskatten. 

 

Den tillhörande skattkistan har fyllts med olika föremål och hjälpmedel för att kunna 

genomföra de olika aktiviteterna i lärarhandledningen. Innehållet består bland annat av hinkar 

för insamlande av naturföremål, förvaringsaskar för att kunna samla in insekter etc., 

meterlånga rep för att kunna mäta längd och omkrets, timglas för att mäta tid, skrivplattor och 

pennor för att kunna dokumentera, klädgalgar att använda som vågar, vita brickor och vita 

dukar för att bättre kunna åskådliggöra insamlade föremål, små figurer som kan få olika roller 

i materialanvändandet, femfacksaskar, aktivitetskort, tygpåsar och mycket mer. Inköpsställen 

har varit IKEA, Clas Ohlsson och flera leksaksaffärer. 

 

4.1.1 Matematiken i Matteskatten 
Här följer en lista över Matteskattens olika aktiviteter, samt vilka matematiska områden de 

olika aktiviteterna berör. 

 

 Kaninleken 

Lägesord, rumsuppfattning, räkning och baklängesräkning. 

 

 Fruktsallad, siffersallad, formsallad 

Klassificering, antal, siffror, former och färger. 

 

 Alla som… 

Färger, lägesord, tal, antal och rumsuppfattning. 

 

 Poppa popcorn 

Räkna framåt och bakåt.  

 

 Längsta och kortaste pinnen 

Antal, storlek, sortering och begrepp. 
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 Rim och ramsor 

Räkneord, antal, parbildning och begrepp. 

 

 Mössens födelsedag 

Antal, likheter, sortering och rumsuppfattning. 

 

 Upptäcktsfärd. Former i närmiljön. 

Söka mönster och geometriska former. 

 

 Gissningslek 

Olikheter och att beskriva saker bland annat med hjälp av olika matematikord. 

 

 Vilka djur bor i skogen 

Klassificering. 

 

 Alla stenar, de ljusare stenarna och de allra ljusaste… 

Sortering och klassificering. 

 

 Hinderbana 

Rumsuppfattning, lägesord, tal och antal. 

 

 Femfacksaskar 

Antal, ordningstal, sortering, färg och form. 

 

 Flygtävling 

Pappersvikning, geometriska figurer, beräkna avstånd, mätning, längd och antal. 

 

 Mäta, mäta, mäta… 

Storlek, mätning, beräkna avstånd, omkrets, jämförelse och räkning. 

 

 Hittar du färgen? 

Lägesord, rumsuppfattning, färg och parbildning. 

 

 Molnfigurerna… 

Söka mönster och figurer. 

 

 Studera småkryp 

Räkna antal och klassificera. 

 

 Skattjakt! 

Skala, avstånd, sakers placering i förhållande till varandra, antal och räkning. 

 

 Aktivitetskort 

Antal och begrepp som dubbelt, lika, flera och färre. 

 

 Mäta tid 

Tid och tidsuppfattning. 
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 Kottekonst 

Gissa och räkna antal, skapa former och omkrets. 

 

 Mönster i naturen 

Söka, finna och kopiera mönster. 

 

 Mera mönster och former 

Former, mönster och symmetri. 

 

 Vad är tyngst? 

Vikt, mätning, antal och begrepp. 

 

 Djurutställning 

Antal, räkning, parbildning och problemlösning. 

 

4.2 Testresultat 

I detta avsnitt redogörs för vad de olika undersökningarna visat. 

 

4.2.1 Enkät 
Av fjorton utdelade enkäter besvarades elva. Enkätsvaren visade att tillfrågade pedagoger 

ansåg att lärarhandledningarna var tydliga och lättlästa. Dessutom framkom det att hälften av 

pedagogerna kommit i kontakt med arbetsmaterial för matematik tidigare, men aldrig med 

något som varit uteslutande avsett för utomhusverksamhet. Vidare framgick att samtliga 

pedagoger ansåg att de lärt sig saker och fått nya idéer genom Matteskattens 

lärarhandledningar. Några lade till extra kommentarer om att de arbetat med liknande 

aktiviteter tidigare, men utan att vara medveten om matematiken i dem. En av pedagogerna 

hade upptäckt ett par formuleringsfel i handledningstexten, dessa påpekades också i de extra 

kommentarerna. Alla de tillfrågade pedagogerna kunde tänka sig att använda materialet 

Matteskatten i den egna verksamheten. 

 

4.2.2 Materialtest och observation 
Vid testerna av materialet framkom att barnen var nyfikna på själva skattkistan. De ville gärna 

börja med att öppna den och ställde frågor om vad den innehöll. Eftersom de flesta barn 

deltog aktivt trots att deltagandet var frivilligt, så drog jag slutsatsen att de var intresserade av 

aktiviteterna. Intresset bekräftades även av att barnen ställde frågor och bidrog med egna 

förslag till hur aktiviteterna skulle kunna genomföras. Eftersom vissa barn ville delta längre 

tid än andra så beslöts att de som ville leka fritt fick gå iväg för att göra det. Det gjorde att de 

som valt att stanna kunde arbeta mera ostört. Av de barn som valt att gå, kom flera tillbaka då 

och då för att se vad vi andra gjorde. Ibland deltog de en stund till, innan de återgick till leken. 

Vid samtliga tillfällen var det några barn som deltog utan att lämna aktiviteterna en enda 

gång. Några av barnen bad även om att få fortsätta att leka med Matteskatten då passet var 

slut. 

 

Angående aktiviteterna visade det sig att barnen tyckte att några var väldigt lätta medan någon 

sågs som svår. Skattjakten ansågs svår av barnen och de uttryckte att de inte förstod hur man 

skulle tyda kartan. Barnen tittade på kartan, men sprang ändå omkring på måfå och visade 

därmed inga tecken på att relatera kartan till verkligheten. 
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Vid observationerna visade det sig också att barnen deltog mer aktivt när de var indelade i 

mindre grupper. Dessutom fördes, i de mindre grupperna, färre enskilda samtal kring sådant 

som inte rörde materialet.  

 

4.2.3 Samtal med pedagog 
Enligt den pedagog som deltog i samtalen efter aktiviteterna så var innehållet till stor del väl 

anpassat efter den testande barngruppen. Pedagogen ansåg att materialet skulle kunna passa 

för barn i olika åldrar eftersom svårighetsgraden i olika övningar lätt kunde ändras. Den 

aktivitet som enligt pedagogen verkat svårast för barnen var skattjakten, när barnen skulle 

söka efter skatter som var markerade på en karta. Kartan verkade, enligt pedagogen, inte ha 

någon större betydelse för barnen eftersom de inte kunde tyda den. Men samtidigt tittade 

barnen faktiskt på kartan, och även om den inte var till hjälp för att hitta skatterna, så menade 

pedagogen att barnen ändå fick en första erfarenhet av vad en karta är. Att uppgiften ändå 

lyckades och att alla skatterna hittades, trodde pedagogen berodde på att uppgiften verkade 

spännande och lockande för barnen. Efter de olika passen hade barnen börjat rita skattkartor, i 

övrigt hade pedagogen hade inte märkt att de pratat något särskilt om materialet eller 

aktiviteterna i efterhand. Däremot menade pedagogen att testtillfällena gjort att arbetslaget 

blivit mer medvetna och inspirerade till att arbeta med matematik. En kort tid efter det sista 

testpasset hade pedagogerna utformat ett eget matematikpass utomhus. Aktiviteterna hade 

dokumenterats med text och foton, som visats upp för föräldrar under benämningen 

”LEKtion”. 

 

4.3 Sammanfattning av måluppfyllelsen 

Här sammanfattas hur målet och funktionskriterierna för materialet är uppfyllda. 

 

4.3.1 Övergripande mål 
 Målet med examensarbetet är att utforma ett matematiskt arbetsmaterial för 

användning i förskolans utomhusverksamhet. 

 

 Målet är uppfyllt. 

Materialet Matteskatten är utformad på det sätt den var tänkt. (se punkt 5.1). 

 

4.3.2 Funktionskriterier mot styrdokument 
Arbete med Matteskatten skall vara till hjälp för att uppfylla Läroplan för förskolans 

strävansmål i matematik, vilka lyder: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 

 ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang” 

 ”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (s.9). 

 

 Kriteriet är uppfyllt. 

Matteskattens aktiviteter grundar sig samtliga på lek och vardagshändelser, dessutom har de 

inslag från olika matematiska områden. (se punkt 5.2). I flera av aktiviteterna övar barn sådant 

som de kommer ha nytta av i verkliga livet, eftersom det alltid kommer tillfällen  
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när det är bra att kunna beräkna och mäta avstånd, att kunna dela lika, bilda par, uppfatta tid, 

lösa problem och se mönster. Att aktiviteterna innebär användande av konkret material, 

medför att barnen ges möjlighet att upptäcka matematiken med flera sinnen (Rystedt och 

Trygg, 2005). Återkopplingen som är tänkt att ske efter respektive tillfälle gör att barnen får 

reflektera över händelserna. Detta tillsammans gör att Matteskatten mycket väl kan bidra till 

att uppfylla strävansmålen kring matematik. 

 

4.3.3 Övriga funktionskriterier 
Här redogörs för uppfyllelsen av vart och ett av de olika funktionskriterierna. 

 

 Arbetsmaterialets innehåll skall ge förskollärare idéer om var matematiken finns 

och hur de kan synliggöra den för barnen i utomhusverksamheten. 

 

 Kriteriet är uppfyllt. 

Enligt enkätsvaren och samtalen med den pedagog som var närvarande vid testtillfällena 

har detta material medverkat till att ge förskolepedagoger nya idéer om hur de kan arbeta 

mer medvetet med matematik i utomhusmiljön. Enligt de svar som enkäterna gav ansåg 

samtliga tillfrågade att Matteskattens lärarhandledningar hade gett dem nya idéer att 

arbeta med matematik. I några av enkäterna fanns extra kommentarer där pedagogerna 

angivit att de både fått nya idéer och även blivit påmind om sådant de gjort tidigare. Några 

menade att de använt liknande utomhusaktiviteter, dock utan att vara medvetna om att de 

innehöll matematik. Vid samtalen med pedagogen som medverkat i materialtesterna 

framkom att det arbetslag som varit med vid testtillfällena fått idéer och inspiration som 

lett till att de börjat med egna matematikpass i utomhusverksamheten. 

 

 Arbetsmaterialet skall innehålla varierande aktivitetsförslag, för att täcka in många 

olika delar av matematiken och för att kunna tilltala många barn. 

 

 Kriteriet är uppfyllt.  

Aktivitetsförslagen är varierande och täcker in många olika delar av matematiken. Materialet 

kan även passa olika åldrar eftersom svårighetsgraden går att anpassa i de olika övningarna. 

Vissa aktiviteter är stillsamma och andra rörligare, vissa lämpar sig bäst att utföra i större 

barngrupper medan andra vinner på att utföras i mindre grupper. Några av aktiviteterna sker 

under promenader medan andra kan ske på gården eller i skogen. Denna variation bidrar till 

att materialet kan passa fler barn. 

 

 Arbetsmaterialets innehåll skall gå att utveckla. 

 

  Kriteriet är uppfyllt. 

Matteskatten går att utveckla på många olika sätt. Det går till exempel att utöka aktiviteterna i 

lärarhandledningarna för att få ett bredare och mer varierat material. 



  

 

16 

 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning 

Det övergripande målet med detta examensarbete var att utforma ett matematiskt 

arbetsmaterial för förskolans utomhusverksamhet. Utvecklandet av Matteskatten har lett till 

att jag nått mitt mål och det har även gjort att jag fördjupat mina kunskaper kring de yngre 

barnens matematikinlärning. Mitt gamla synsätt om att matematik skulle vara detsamma som 

räkning är borta. Matematik är något betydligt bredare och det är just vad jag hoppas kunna 

förmedla via Matteskatten och dess 26 varierade lärarhandledningar. 

 

Aktiviteterna berör många olika områden och de innehåller meningsfull matematik i och med 

att de dels är baserade på lek och dels innehåller sådant som barnen har nytta av i 

verkligheten. Det gör att jag anser att materialet mycket väl kan bidra till att uppfylla 

strävansmålen kring matematik (Lpfö 98). Det som framkommit från litteratur, enkätsvar, 

materialtest, observationer och samtal, har gjort att jag anser att Matteskatten uppfyller det 

övergripande målet och de ställda funktionskriterierna.  

 

Det är med glädje jag kan säga att tiden för examensarbetet har varit en lärorik och mestadels 

rolig tid. Jag är också glad att kunna påstå att jag skapat ett material som jag känner mig nöjd 

med. 

5.2 Lek, lärande och konkret material 

Enligt litteraturgenomgången skall barns lärande ske på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Magne 

(2002) framhöll att lärandet skall ske genom lek och vardagshändelser och att det är 

pedagogens uppgift att se till att barnen möter lämpliga och stimulerande aktiviteter. 

Björklund (2007) menade i sin tur att matematiken bör ses som ett nödvändigt inslag i barnets 

liv och att mötet med den skall ske på varierande sätt och i olika sammanhang. Rystedt och 

Trygg (2005) beskrev att användandet av laborativt material gör att barnen får lära med alla 

sinnen och Kaye (2004) påpekade att de flesta barn har intresset för leken gemensamt. I 

samband med olika lärsituationer är det viktigt att barnen får reflektera över vad de gör, 

Johansson (2004) beskrev hur viktigt det är att pedagogen är medaktiv och deltar i olika 

aktiviteter tillsammans med barnen, samt ställer öppna och forskande frågor för att få igång 

resonemang och reflektion kring upplevelserna. Ett sådant arbetssätt kan hjälpa barnet att 

omvandla konkreta upplevelser till abstrakt förståelse. 

 

Doverborg och Pramling (1999) sa att matematiken omger oss överallt, och att förskolans 

vardag är fylld av matematik som pedagogerna skall synliggöra för barnen. Men trots att 

Matteskattens aktiviteter är fyllda av matematik så kommenterade flera pedagoger i enkäten 

att de sysslat med liknande uppgifter tidigare, utan att ha sett matematiken i dem. Därför drog 

jag slutsatsen att det även finns pedagoger bland alla de vuxna människor som, enligt 

Björklund (2008) och Dahl och Rundgren (2004), likställer matematik med siffror och 

räkning. Det skulle, enligt mig, kunna innebära att den omgivande matematiken finns där till 

ingen nytta. För om ingen lägger märke till dem kan det hända att många av vardagens 

värdefulla matematikhändelser går både barnen och pedagogerna förbi. Det ser jag som en av 

anledningarna till att det behövs hjälpmedel som tydligt visar pedagogerna var matematiken 

finns, så att den kan synliggöras för barnen.  
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Detta bekräftar också min egen uppfattning om att ett arbetsmaterial som går ut på att möta 

matematiken på ett konkret, varierat och lekfullt sätt kan vara till nytta i förskolan. 

Matteskattens aktiviteter är varierande och går samtliga ut på att barnen får leka in 

matematiken, dessutom är det tänkt att pedagogerna skall delta i aktiviteterna och att gruppen 

tillsammans skall återkoppla händelserna efteråt. Det gör att jag anser att Matteskattens 

arbetssätt stämmer väl överens med litteraturens syn på hur barns inlärning bör ske. 

 

5.3 Undersökningens tillförlitlighet 

För att ta reda på förskolepedagogers inställning till Matteskatten och dess aktiviteter så 

delades lärarhandledningar och enkäter ut till fjorton förskolepedagoger. Elva enkäter 

besvarades och från dessa framkom att samtliga pedagoger var positiva till att arbeta med 

Matteskatten och de ansåg sig också ha fått nya idéer. Dessutom tyckte de att texten var tydlig 

och lättförståelig. Allt väl så långt, men det jag själv tänkte på i efterhand var att jag endast 

delat ut enkäter till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna två och ett halvt till sex år. Det 

innebär att svaren inte säger någonting om användning av materialet i lägre åldrar. Därför får 

man komma ihåg att enkätsvaren kunde sett helt annorlunda ut, om även pedagoger från så 

kallade småbarnsavdelningar hade fått delta i undersökningen. 

 

Materialet testades på barn i åldrarna fyra till sex år och enligt både observationerna och 

samtal med en av de deltagande pedagogerna så var aktiviteterna väl anpassade till just den 

barngruppen. Hur aktiviteterna passar i andra barngrupper och i lägre åldrar framkommer inte 

i arbetet. Om materialet testats i lägre åldrar tror jag själv att flera av aktiviteterna ansetts som 

svåra. Men jag tror också att ett materialtest i de lägre åldrarna kunde ha lett till upptäckten att 

yngre barn klarar av mer än somliga tror! 

 

5.4 Förslag till fortsatt praktisk tillämpning 

Vid testerna mottogs materialet positivt av barnen, vilket visade sig genom att de vid samtliga 

tillfällen var nyfikna på att se efter vad skattkistan innehöll. De ställde också frågor och 

bidrog med alternativa förslag till arbetssätt. Vid de tre tillfällena testades flera olika 

aktiviteter per gång, vilket några barn uppskattade medan andra verkade ogilla. Kanske var 

det en orsak till att några barn valde att avvika vid ett par tillfällen. Vid användning av 

Matteskatten i verksamheten skulle materialet troligen vinna på om färre aktiviteter utförs vid 

varje tillfälle. Många av aktiviteterna skulle troligen också vara bra att upprepa flera gånger 

för att barnen skall ha chans att lära sig något. I lärarhandledningens förslag till arbetssätt 

föreslås att det kan vara bra att dela in barnen i mindre grupper. Att det var ett bra förslag 

bekräftades under materialtestet, då det visade sig att barnen koncentrerade sig bättre på 

aktiviteterna då de arbetade i mindre grupper. Ett lägre antal barn innebar även färre enskilda 

samtal som handlade om annat. Arbete i mindre grupper gjorde dessutom att varje barn kunde 

uppmärksammas mer och därmed antagligen känna sig mer delaktig. 

 

Ett av funktionskriterierna var att materialet skulle gå att utveckla. En naturlig fortsättning på 

detta arbete skulle därför kunna vara att utvidga materialet med fler lärarhandledningar över 

aktiviteter och fler föremål att stoppa i skattkistan. Med ett större aktivitetsurval skulle 

arbetsmaterialet bli bredare och innehålla än mer variation. Ett annat alternativ skulle kunna 

vara att dela upp materialet genom att arbeta med ett område i taget. Då skulle 

lärarhandledningarna kunna delas in i kapitel efter olika matematikområden. Man skulle även 

kunna skapa ett motsvarande material för matematik inomhus. Det skulle dessutom vara  
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intressant att testa Matteskatten tillsammans med de yngre barnen eftersom det inte framgått 

av denna undersökning hur materialet passar för de yngsta. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej! 

Mitt namn är Rose-Marie Eriksson och jag läser till förskollärare vid högskolan i Gävle. 

Under de senaste tre åren så har jag då och då varit här på förskolan och gjort praktik. Nu är 

jag i slutet av min utbildning och det är dags att göra det obligatoriska examensarbetet (den 

s.k. c-uppsatsen). Mitt examensarbete går ut på att jag skall utveckla ett matematiskt 

arbetsmaterial som skall rikta sig mot förskolan, och för att ta reda på om detta material 

uppfyller de krav som jag ställt på det så kommer jag att behöva testa det i barngrupp. 

Eftersom jag varit här tidigare och därmed är känd för era barn så skulle jag gärna vilja prova 

materialet här. 

   Materialet, kallat Matteskatten, är tänkt att användas utomhus och omfatta lekar och 

aktiviteter som innehåller sådan matematik som kan passa barn i förskolan. Det kan t ex vara 

sorteringsuppgifter där barnen får sortera ex stenar, pinnar, kottar etc. efter storlek, form och 

färg. Det kan även vara lekar som går ut på att beskriva var saker finns eller hur de ser ut etc. 

Det skall helt enkelt gå ut på att låta barnen leka in matematiken. 

   När materialet provas så är det intressant för mitt arbete att ta reda på hur det tas emot av 

barnen. Därför kommer jag att behöva observera och intervjua några barn. Jag kommer även 

att fotografera för att få bilder till min text. Därtill tänker jag be fröknarna att observera om 

barnen tar till sig de olika aktiviteterna och lekarna på så sätt att de pratar om dem efteråt eller 

kanske till och med leker dem själva i den fria leken.  

 

För all fotografering, observation och intervju med barn så krävs föräldrarnas tillåtelse, därför 

skulle jag vara mycket tacksam om ni vill fylla i nedanstående talong och lämna in till någon 

ur personalen. 

 

Ev. foton kommer endast att användas i mitt examensarbete och jag garanterar att barnens 

ansikte inte kommer att synas på bild. Varken förskolans eller barnets identitet kommer att 

röjas i den slutliga produkten, alltså min c-uppsats. 

Om ni vill ha ytterligare information så går det utmärkt att kontakta mig via telefon xxx-

xxxxxxx 

 

Tack på förhand och med vänliga hälsningar 

Rose-Marie Eriksson 

 

 

Barnets namn: 

 

        Ja. Vi samtycker till vårt barns medverkan. 

 

        Nej. Vi vill inte att vårt barn medverkar. 

 

Datum och vårdnadshavares underskrift: 
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Bilaga 2. Följebrev till enkät 

 

Hej! 

Mitt namn är Rose-Marie Eriksson och jag läser den sista terminen på lärarutbildningen vid 

högskolan i Gävle, inriktning natur, teknik och matematik mot förskola. Under denna termin 

ingår det obligatoriska examensarbetet, som för min del inneburit utvecklandet av ett 

matematiskt material riktat till förskolan. Materialet som jag valt att kalla Matteskatten, består 

av en fylld skattkista med tillhörande lärarhandledningar. Skattkistan är fylld av olika material 

som är tänkt att användas utomhus, i de olika lekar och aktiviteter som lärarhandledningarna 

beskriver. 

För att få in åsikter kring aktiviteter och tydlighet i Matteskatten och dess lärarhandledning, så 

skulle jag vara ytterst tacksam om Du vill titta igenom materialet och därefter besvara 

medföljande enkät. 

 

Just Din medverkan är av största vikt för mig i förhoppningen om att skapa en bra produkt! 

 

Tack på förhand och med vänlig hälsning 

 

Rose-Marie Eriksson 
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Bilaga 3. Enkät 

Frågor kring Matteskattens lärarhandledning. 
Vilket helhetsintryck har Matteskattens lärarhandledning gett dig? (Markera det 
alternativ som stämmer bäst in på din åsikt). 

 Bra 

 Dåligt 

Motivering: 

 

Vad anser du om tydligheten i lärarhandledningen?  
 Genomgående lätt att förstå 

 Genomgående svår att förstå 

 Vissa handledningar är lätta att förstå, andra svåra 

Motivering: 

 

 Ja Nej Kommentar/exempel: 

Har du tidigare stött på 

något arbetsmaterial 

för matematik i 

utomhusverksamheten? 

 

   

Tror du att pedagoger 

kan lära sig något nytt 

av Matteskatten?  

 

 

   

Har Matteskattens 

lärarhandledningar gett 

Dig några nya idéer till 

att jobba med 

matematik utomhus? 

   

Skulle du kunna tänka 

dig att använda ett 

material som 

Matteskatten? 

   

Tror du att 

Matteskattens 

aktiviteter skulle kunna 

passa i din barngrupp? 
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Bilaga 4. Matteskattens lärarhandledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarhandledning 

 

Matteskatten 
ett arbetsmaterial för förskolan 

 

 
Rose-Marie Eriksson
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Matteskatten 
Matteskatten är ett matematiskt arbetsmaterial som vänder sig till förskolan. Materialet är 

utformat för användning utomhus och bör ses som ett komplement till den matematik som 

redan förekommer i verksamheten. Matteskatten innehåller varierande aktivitetsförslag 

som kan bidra till att täcka in de strävansmål rörande matematik som finns angivna i 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98.  

 

 

 

 

Matteskatten har utvecklats som en del av ett examensarbete under lärarutbildningens 

inriktning naturvetenskap- teknik- matematik mot förskola. Högskolan i Gävle, våren 2009. 

 

I denna lärarhandledning presenteras olika idéer, aktiviteter och lekar. Här framgår även vilka 

matematiska områden som de respektive aktiviteterna är tänkta att beröra. Ursprunget till 

idéerna kommer från matematikkurser inom utbildningen, läsning av allehanda matematik 

litteratur och från den egna fantasin. Lånade idéer uppges med källa i texten. 
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Kameran som dyker upp 

då och då är en 

påminnelse om att det är 

viktigt att dokumentera! 

 

Förslag till arbetssätt: 

 
Läs igenom lärarhandledningarna och välj i förväg ut några olika aktiviteter per tillfälle. 

Packa därefter skattkistan med det material som behövs för passet. Packa alltid med några 

skrivplattor så att barnen har möjlighet att skriva ned/rita vad de gjort. 

 

Ta för vana att alltid fotografera och skriva ned urval av kommentarer och funderingar från de 

olika passen. Dokumentationen blir en bra grund när det är dags att återkoppla tillsammans 

med barnen. 

 

Efter matematik passen så är det bra att sätta sig ned med barnen och låta dem berätta om vad 

de varit med om och vad har för tankar. Under tiden kan ni tillsammans göra collage av foton 

och eventuella barncitat. Placera collagen på lämplig plats inne på förskolan. Det ger 

föräldrarna insyn i verksamheten och det ger ytterligare tillfälle för barnen att reflektera över 

sina matematikupplevelser. 

 

En av tankarna med Matteskatten är att visa att matematik är mer än bara siffror och räkning. 

Följande sidor visar exempel på hur barn kan möta matematik bl.a. i form av sortering, färger, 

geometriska figurer, klassificering, tid, mönster, antal, rumsuppfattning, mätning och 

symboler. 

 

 

Lycka till! 

 

Rose-Marie Eriksson 
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Skattkistan innehåller bland annat: 

Lärarhandledningshäfte, hinkar, förvaringslådor, 

vita tygdukar, brickor, femfacksaskar, timglas, 

”enmetersrep”, stenar, kottar, skrivtavlor och 

pennor, kritor, färgkort, aktivitetskort, bilder av 

geometriska figurer, tygpåsar, massor av olika 

figurer som plastdjur och ”gosedjur”, klädgalgar 

och mycket mer… 
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Leka, leka, leka…  

 

 
 

Kaninleken 
 

När man är på väg till skogen eller den plats som valts för Matteskatts-stunden så kan man 

passa på att leka kaninleken: En av pedagogerna är kaninmamma och går lite före barnen. När 

kaninmamman blåser i en pipa eller ropar ”Räven kommer” så gömmer sig alla barnen. 

Kaninmamman räknar högt till tio innan hon vänder sig om och ropar fram alla hon ser 

genom att säga barnets namn och var den befinner sig. Ex. Alex bakom trädet, Adina bakom 

den stora stenen etc. När hon inte hittar fler så ropar kaninmamman ”Fritt fram” så att alla 

barn kommer fram. Leken upprepas några gånger under promenaden. 

 

Svårighetsgrad: 
När pedagogen visat några gånger så kan barnen turas om att vara kaninmamma. Istället för 

att räkna från ett till tio så kan man räkna från tio till ett. 

 

Var finns matematiken? 

Lägesord, rumsuppfattning, räkning och 

baklängesräkning. 

 

 

 

 

 

 

 

Fruktsallad, siffersallad eller formsallad… 

Barnen står i en ring. Varje barn får namnet på en frukt. Det kan vara 

t.ex. fem olika sorter. Ledaren står i mitten och ropar namnet på någon frukt t.ex. ”banan”, då 

ska alla som är bananer byta plats. Ledaren kan då ta någons plats. Personen som blir utan 

plats, ropar nu i sin tur ett fruktnamn och så byts platserna igen. Variera leken genom att dela 

in barnen i grupper som siffror, geometriska former, färger etc. 

Var finns matematiken? 

Klassificering (bara de uppropade frukterna ska byta plats), antal (hur många finns av varje 

sort), siffror, former, färger etc. beroende på vad man delar in barnen i (istället för frukter). 

 

 

Kaninleken och fruktsallad är hämtade från: http://www.lekbanken.idrott.fi/lekbanken
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Alla som… 

Den här leken passar bra som samling. Inget 

extra material behövs. 

 

Så här gör man: 

Barnen ställer sig i en cirkel, pedagogen säger 

olika påståenden och ger varierande uppdrag t ex: 

 Alla som tycker om glass hämtar en kotte 

och lägger den i mitten av cirkeln. 

 Alla som har något gult på kläderna hoppar ett steg framåt. 

 Alla som är 5 år kliar sig i huvudet. 

 Alla som såg på TV igår snurrar runt två varv. 

 Alla som har hund hämtar något grönt. 

 Alla som tycker om snö byter plats. 

Svårighetsgrad: 
Leken kan göras lättare eller svårare beroende på vilka påståenden och uppdrag som 

pedagogen ger. Efter en stund kan barnen få ta över och turas om att hitta på egna påståenden 

och uppdrag. 

 

Var finns matematiken? 

Här är det helt upp till den som leder leken att välja vad som ska övas. I ovanstående förslag 

övas bl. a. färger, lägesord, tal, antal och rumsuppfattning. 

 

 
Ursprungsidén kommer från: Att lära in matematik ute (2005) 

 

 

 

 

Poppa popcorn… 
 

Barnen sätter sig på huk och låtsas vara popcorn som snart ska poppas. Du börjar räkna 

(barnen får gärna räkna med): 1, 2, 3, 4, 5… på 10 poppar alla popcorn och studsar framåt, 

bakåt och runt i ”kastrullen”. 

 

Svårighetsgrad: 
Lite svårare blir det om barnen får olika siffror att poppa på. 

Variera genom att räkna baklänges. 

 

Var finns matematiken? 

Räkna framåt och bakåt.  

 

 

 

 

 
Popcornleken är hämtad från: Lekbok för självkänslan (2005).
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Dela in barnen i mindre grupper 

 
Många övningar är lättare att göra om man inte är så många. Det brukar också vara lättare att 

komma till tals i en mindre grupp. För att dela in barnen i grupper så kan man t ex använda 

någon sorteringsövning eller räkneramsa. 

 

 

Längsta och kortaste pinnen 
Be alla barn att leta upp en varsin pinne. När det är gjort så jämförs pinnarna och barnen får 

ordna in sig i ett led efter pinnarnas längd. Pedagogerna kan därefter dela ledet i så många 

grupper som man önskar. Låt barnen räkna: hur många grupper blev det och hur många det 

finns i varje grupp? Kanske kan man också 

lägga pinnarna på rad och mäta hur långa de är 

tillsammans. 

 

 

 

Var finns matematiken?  

Här får barnen sortera efter storlek. De behöver 

jämföra med varandra och resonera sig fram till 

vilken plats de ska ha i ledet. Diskutera med 

barnen och använd ord som lång, längre, längst 

och kort, kortare, kortast. Här kan man även få 

in lägesord som handlar om vem som står först, sist, i mitten etc. Antal kommer in då barnen 

får räkna grupperna och hur många barn varje grupp innehåller. När man mäter raden av 

pinnar så får barnen öva mätning. Kanske kommer de på egna idéer om HUR man kan mäta 

raden? 
 

 

 

Ursprungsidén kommer från: Naturpedagogik (2003).
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Rim och ramsor 

 

Ramsor och rim kan användas för att bestämma turordning, för att dela in barnen i mindre 

grupper, för att bestämma vem som ska ”vara” i olika lekar etc. Det kan också vara mysigt att 

läsa ramsor under fikastunden. Även om man läser många så kan det vara bra att fokusera 

extra på en åt gången så att barnen har en chans att lära in ramsan. Glöm inte att fråga om 

barnen kan några andra ramsor. 

 

A-b- c- d- råttan kokar te 

e- f- g- h- barna tittar på 

i- j- k- l- får vi ost i kväll 

m- n- o- p- vi får pappa be 

q- r- s- t- -u se han kommer 

v- x- y- z- å- ä- ö- hit med ost och brö! 

Katten är ju dö! 

 

Elle belle bi 

 nu är du fri 

och skall inte bli 

 

Agare, bagare, kejsare, kung. 

Siden, sammet, trasa, lump. 

Bonde, båtsman, katt och hund. 

Kalle lång 

fick en gång 

höra på en vacker sång: 

ding dång ding dång. 

Ut med dig för denna gång. 

Kalle Anka skulle gå på bio. 

Hur många minuter kom han för 

sent? 

(Den utpekade svarar t.ex. tio).

 

 

 

Äppel, päppel, pirum, parum. 

Kråkan satt på tallekvist. 

Hon sa ett, hon sa tu, 

ute ska du vara nu! 

 

Hacka, packa nie, noll 

katten satt på kungens golv 

räkna rätt så blir det tolv. 

Elle, melle, ming, mang,  

ding, dang. 

Skeppet går, ut i år. 

Rygg i rand, två i spann. 

Snipp, snapp, snute. 

Du är ute! 

 

Palami salami sinlami so 

sebidej sebido 

äkstra lara 

Kajsa Sara brun stut  

så ut med dig din dumma snut! 

 

 

Var finns matematiken? 

Vissa ramsor innehåller många matematikord som: räkneord, antal, lägesord etc. De ramsor 

som saknar matematik handlar ändå om parbildning,. När man säger ramsan och samtidigt 

pekar på barnen (eller fingrarna, eller klappar händerna) så parbildar man barnet (fingrarna 

eller handklappningen) med ramsans ord eller stavelser. Själva rytmen är ett mönster i ramsan 

och är även det matematik. Dessutom är det bra att lära sig ramsor och sånger eftersom det 

uppmuntrar hjärnan till att tänka. Ju mer man lär sig utantill när man är liten, desto lättare har 

man att komma ihåg saker när man blir äldre.
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Mera ramsor… 

 
Fem små lingon växte på en tuva,  

ett föll bort, så var dom bara fyra. 

Fyra små lingon växte på en tuva, ett sa: nu vill 

jag inte vara me´,  

och så var de bara tre. 

Tre små lingon växte tätt som så,  

ett trilla bort och så var de bara två. 

Två små lingon växte lite snett,  

ett trilla bort och så var det bara ett. 

Ett lingon är på marken kvar,  

och så kom snön och tog det, så var det inget kvar. 

Men till nästa höst igen så var det åter fem. 

Räkna på fingrarna eller använd flanobilder. 

 

Fem små får på ängen går. (ena handen i luften) 

Fyra små får trippa så tyst på tå. (göm tummen) 

Tre små får så bra de mår. (göm pekfingret) 

Två små får hemåt de går. (göm långfingret) 

Ett får ropar på alla de andra. (göm ringfingret) 

Bä---ä---ä---ä---ä... (visa alla fingrar) 

 

Fem små kycklingar går på promenad. En tar sällskap med en myra.  

Kvar är bara fyra. 

Fyra små kycklingar går på promenad. En går hem och kokar te.  

Kvar är bara tre. 

Tre små kycklingar går på promenad. En får ont i en klo.  

Kvar är bara två. 

Två små kycklingar går på promenad. En blir trött i ett ben. 

Kvar är bara en. 

Den ensamma lilla kycklingen skyndar sig hem.  

Där träffade han de andra så är de åter fem. 

 

 

 

 
 

Alla ramsorna är hämtade från: www.sagokistan.se
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Mössens födelsedag 

 
Detta behövs: 

 

 En tygpåse med tre möss och två 

andra gosedjur. 

 En burk med stenar. 

 Vit duk. 

 En lapp med ett meddelande som 

du fäster vid ett av gosedjuren i 

förväg. 

 

Utförande: 

Alla barn är samlade och du berättar att du hittat något spännande i Matteskatten. Lägg fram 

duken och kika in i tygpåsen. Ta sedan fram de tre mössen och lägg dem på duken. Berätta 

hela tiden vad du gör och få det att låta spännande! Ta sedan upp de två andra gosedjuren och 

upptäck att en av dem håller ett meddelande! 

 

Läs meddelandet med inlevelse: 

 

Ex. ”Kära barn! Det är mössens födelsedag idag och de har önskat sig stenar. Vi har plockat 

så många stenar som vi hunnit. Men nu har vi ett problem! Varje mus vill bara ha stenar i sin 

egen färg och vi klarar inte av att sortera, så snälla Ni, skulle ni kunna hjälpa oss!” (ta fram 

behållaren med stenar och visa barnen). 

 

Låt barnen sortera stenarna efter färg och låt dem lägga dem framför respektive mus. Visa 

inlevelse och ge barnen beröm! 

 

Fotografera resultatet och hjälps åt att återberätta 

uppgiften efteråt. 

 

Svårighetsgrad: 

Uppgiften kan göras lättare genom att ta färre antal 

stenar. 

 

Svårare blir det om man säger åt barnen att alla möss 

måste ha lika många stenar. Man kan även hoppa över 

stenarna och istället låta barnen leta passande föremål på marken. 

 

Var finns matematiken? 

I denna uppgift får barnen träna sig i att söka likheter och att sortera. Om man ökar 

svårighetsgraden så kan man även få in antal (lika många stenar), eller rumsuppfattning (om 

barnen själva får springa och leta föremål på marken).



13 

 

 

Upptäcktsfärd. Former i närmiljön.  
 

 

Detta behövs: 

 

 Kamera. 

 Skrivplattor och pennor. 

 

 

Utförande: 

Förbered barnen innan genom att prata om, beskriva och visa någon av följande geometriska 

former: cirkel, rektangel, kvadrat eller triangel. När barnen börjar få lite grepp om hur formen 

ser ut så ger man sig ut på upptäcktsfärd. Ge barnen varsin skrivplatta och gå ut på en 

promenad. Instruera barnen att markera t ex varje cirkel de upptäcker på sin skrivplatta (på 

valfritt sätt). Fotografera även de upptäckta formerna för att kunna göra ett collage 

tillsammans efteråt. 

 

 

 

 

När man kommer tillbaka till 

förskolan:  

Inne på förskolan skrivs fotona ut. Alla sätter sig sedan tillsammans för att resonera om vilka 

upptäckter man gjort. Be barnen räkna markeringarna på sina skrivplattor, stämmer de 

överens med antalet foton? Försök skapa en diskussion runt bilderna, på vilket sätt är de lika 

och vad skiljer dem åt? Klistra upp bilder i ett collage, lägg även till några av barnens 

kommentarer. Häng upp collaget i hallen så att barnen kan prata vidare om sina upptäckter 

och kanske även berätta för föräldrarna! 

 

 

Övriga tips: 
När man gått igenom de olika formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel så kan man 

jämföra dem sinsemellan. Hur många sidor har en rektangel, och hur många hörn har den? 

Kvadraten är ganska lik rektangeln, medan triangeln är mer annorlunda… här finns mycket att 

undersöka, prata om och jämföra! 

 

 

Var finns matematiken? 
Barnen lär sig att söka ett visst mönster och att känna igen olika geometriska former. Då de 

markerar på skrivtavlan så handlar det om antal. De kan räkna sina markeringar och på så sätt 

se hur stort antalet blev. 

 

 

 

 

 
Idén kommer från min dotters förskola.
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Gissningslek 
 

 

Detta behövs: 

 

 Tygpåse 

 Vit duk 

 Lika många 

föremål som 

det finns 

personer i 

gruppen, både 

barn och 

fröknar räknas. 

 

 

 

Utförande: 

Börja med att be barnen samla in föremål från marken. För att dessa inte ska ta för stor plats 

så kan man begränsa genom att säga att föremålet inte ska vara större än handen på den som 

plockar det. Alla föremål (ex. kottar, pinnar, stenar, barr, kvistar etc.) läggs på en duk och får 

ligga där en stund för beskådning. Pedagogen lägger föremålen i en tygpåse och därefter får 

barn och pedagoger i tur och ordning stoppa ner handen i påsen och ta tag i ett föremål. Innan 

man tittar på det så ska man beskriva för de andra hur det känns och vilken form det har. Alla 

som vill får gissa innan föremålet visas. 

 

Svårighetsgrad: 
Övningen blir enklare om man delar in barnen i mindre grupper så att det blir färre föremål i 

varje tygpåse. 

 

Var finns matematiken? 

Här handlar det om att beskriva saker med så många ord som möjligt. Kanske får man tag i 

något som är både taggigt, runt, långt, ganska hårt och som passar precis i en knuten hand? Ju 

fler gånger man gör liknande aktiviteter desto mer tränar barnen att beskriva olika föremål. 

 

Övriga tips: 

Barn brukar uppskatta när de vuxna deltar i leken. Om en vuxen börjar med att beskriva ett 

föremål så kan det också kännas lättare för barnen att fortsätta. Om något barn inte vet hur 

den ska beskriva sitt föremål så kan man hjälpa till genom att ställa frågor som: är den rund, 

är den mjuk, är det en sten etc. 
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Det här handlar om 

klassificering. Genom 

att lägga till olika 

krav på innehållet i 

påsen så bör det 

slutligen bara vara 

två figurer kvar! 

Vilka djur bor i skogen? 
 

Detta behövs: 

 

 Tygpåse. 

 En blandning av stenar, kottar, djur och olika figurer. 

 Vit duk. 

Utförande: 
Samla barnen i en cirkel. Lägg ut den vita duken på marken. Ta fram tygpåsen som nu är fylld 

av diverse djur och figurer. Häll ut innehållet på duken och börja ställa frågor till barnen. 

 

– Vi ska ta bort alla som inte är djur, vilka blir 

då kvar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Om 

vi sen tar bort djur som inte lever på jorden längre, hur ser det då ut? 

 

– Nu tar vi bort alla djur som inte lever i 

Sverige, vilka blir kvar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Till sist sparar vi bara de djur som lever i 

skogen, vilka är det? 
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Alla stenar, de ljusare stenarna och de allra ljusaste… 
 

 

Detta behövs: 

 

 Vit duk eller bricka. 

 Hink eller annat kärl att samla i. 

 Stenar. 

 

Uppdraget är att hämta ett visst antal stenar som ska läggas i en hög på det utlagda tyget. Be 

barnen dela upp ljusa och mörka stenar. Därefter delas den ljusa högen i en hög med ljusa och 

en hög med ännu ljusare stenar. Slutligen läggs de allra ljusaste stenarna i den sista högen. 

Försök att räkna hur många stenar det är i varje kategori. 

 

 

Svårighetsgrad: 

Ett svårare alternativ är att låta barnen ordna en lång rad av stenar. Från mörka till ljusa eller 

från mindre till större. 

 

Var finns matematiken? 

Här får barnen sortera och klassificera. 
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Hinderbana 

 

Detta behövs: 

  

 Ett varierat skogsparti eller förskolans gård. 

 Metersrep. 

 

Utförande: 

Gör en hinderbana i skogen. Förklara banan för barnen genom att gå med dem ett varv och 

visa. Kanske ska de klättra över trädstammen och gå ett varv runt den stora stenen, därefter 

kanske det finns något som man kan krypa under och något som man kan gå in i? På den 

öppna ängen kan man hoppa på ett ben tre gånger, gå baklänges fyra steg, hoppa på stället i 

fem hopp och ta sju små myrsteg före sex elefantkliv. Metersrepen kan läggas ut på en linje 

och bli en hög bro att gå balansgång över. Några rep kan formas till cirklar att hoppa i etc. 

 

När du som pedagog visar hinderbanan för barnen så uttala alla matteord tydligt (nu kryper vi 

under grenarna, klättrar över stocken, går igenom buskarna osv.)! Kontrollera så att barnen 

förstår övningen. 

 

Övriga tips: 

Samtala med barnen: Hur långt kan ett myrsteg vara? Är ett elefantkliv kortare eller längre? 

Vilket av dem låter högst? Vad kan det bero på? 

 

Svårighetsgrad: 

För de yngsta barnen blir det enklare om en vuxen går med hela tiden. För de äldre barnen blir 

det klurigare med fler lägesord och ”regler” för att ta sig runt banan. 

 

Var finns matematiken? 

Det här är ett suveränt tillfälle 

att träna mattespråket. Här kan 

man få in många olika tal, antal 

och lägesord etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén kommer från: Att lära in matematik ute (2005).
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Femfacksaskar 

 

Detta behövs: 

 

 Femfacksaskar. 

 Vit duk. 

 

Utförande: 
Gör i ordning askarna innan ni går iväg. Det finns massor av olika sätt att använda askarna på, 

exempelvis så kan man sätta klistermärken i botten på facken: en prick i första facket, två i 

andra, tre i tredje osv. Uppgiften kan då bli att samla samma antal stenar som prickarna i de 

olika facken visar. Man kan även sätta in olika färger i facken så att barnen får försöka fylla 

facken med något i angiven färg. Kanske fyller pedagogen sin ask på ett särskilt sätt och ber 

barnen att göra likadant, eller kanske får barnen fylla sin ask som de vill och därefter får 

pedagogen göra som dem? Ställ askarna på duken (så att innehållet syns tydligare) och låt 

varje grupp berätta lite om innehållet i sin ask. 

 

 

Var finns matematiken? 
Här kan man bland få in antal, sortering, leta lika, färg och form. Man kan även prata om det 

första facket, det andra, tredje, fjärde och femte och på så sätt få in ordningstalen. 

 

 

 

 

 

 
 

Ursprungsidén om femfacksaskar kommer från: Naturpedagogik (2003). 
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Flygtävling 

 

Detta behövs: 

 

 Papper i A4 format. 

 Några 1-metersrep i tygpåse. 

 Skrivplattor och pennor. 

 

Utförande: 

Hjälp barnen att vika flygplan hemma på förskolan och berätta för dem att det blir flygtävling 

på utomhusmatten idag! Sitt lämpligen bredvid barnet när du förklarar och visar hur du viker. 

Låt barnet försöka göra likadant och hjälp till vid behov. Märk de färdiga flygplanen med 

namn. Lägg ner planen i Matteskatten tillsammans med metersrep, skrivplattor och ev. andra 

aktiviteter. Ge er sen ut på lämplig öppen plats. 

 

Fråga om barnen har hört talas om en meter och låt dem berätta vad de tror att det är, hur långt 

etc. Visa sedan repet och förklara att det mäter exakt en meter. Nu ska ni ta reda på hur långt 

flygplanen kan flyga. Barnen får gissa och därefter kasta sina plan. Med hjälp av metersrepen 

får de sedan hjälpas åt att mäta hur långt planen flugit. Låt barnen på valfritt sätt anteckna på 

skrivplattorna hur långt de olika planen kommer. 

 

Fortsätt gärna mätningen genom att fråga barnen hur många meter de tror att det är till nästa 

träd, till kompisen som står längst bort osv. 

 

Svårighetsgrad: 

Man kan även lägga ut ett antal meterrep på en rad i förväg. Mellan varje rep görs en 

markering, då behöver barnen bara räkna hur många rep som deras flygplan passerat. 

 

Tänk på att: 

Försök att använda alla matematikord som faktiskt ingår i momentet. Fråga barnen hur långt 

tror de att deras plan kommer att flyga, tror de att ditt plan flyger ännu längre? Hur många 

meter flög det som kom längst? Och det som kom kortast? Hur långt är själva flygplanet och 

hur många kan det rymmas på en meter? 
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Var finns matematiken? 
Vid själva flygtävlingen så kommer barnet att få gissa, bedöma, mäta och lära sig uppfatta 

avstånd. Metersrepet ger en uppfattning om vad en meter är. Antal och räkning kommer med 

både då de gissar och mäter hur många meter planet flugit, och även när de räknar hur många 

plan som får plats längst ett metersrep. 

 

Vid flygplansvikningen så börjar man med att vika pappret på mitten, därefter viks de båda 

sidorna mot mitten några gånger och vips så har man ett flygplan. Om flygplanet vecklas ut så 

kommer där att finnas en massa geometriska former! 
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Mäta, mäta, mäta… 

 

Detta behövs: 

 

 1-metersrep. 

 Tygpåse. 

 Faktakort om olika djur, hur långa kan de bli? 

 

Utförande: 

Öppna tygpåsen och känn efter. Plocka upp några 1-

metersrep och ett meddelande till barnen om att ”Nu ska 

vi mäta”. Dela in barnen i mindre grupper, be grupperna 

att lägga ut varsitt rep på marken och därefter samla in så 

många saker att det täcker repets längd. Hjälp barnen att 

jämföra med varandra och upptäck att antalet varierar 

beroende på hur stora saker man valt. Fortsätt mätandet 

med att ta reda på om repet är längre eller kortare än barnen, hur många varv repet når runt ett 

barns handled och hur långt det blir kvar av repet om det snurras ett varv runt magen? Tror 

barnen att resultatet blir detsamma på en vuxen? Be barnen att leta upp ett träd med samma 

”midjemått” som dem själva. Låt dem gissa och prova sig fram. Finns det kanske något träd 

som är precis en meter runt? Och hur många rep går det runt det allra största trädet som ni kan 

hitta? 

 

 

Tips: 

Fråga barnen om man kan mäta på några andra sätt! När mätidéerna tar slut så känn efter lite 

till i tygpåsen. Där ligger ju några faktakort om djur! Hur lång tror barnen att en tiger kan 

vara? Och hur lång är en blåval? Be barnen markera de 

gissade måtten på marken och kontrollmät sedan. 

Markera hur lång t ex en krokodil verkligen kan bli och 

ta sedan reda på hur många barn som behöver ligga på 

rad för att det ska bli lika långt som krokodilen! 

 

 

Var finns matematiken? 

Här lär sig barnen att mäta storlek och avstånd på flera 

olika sätt. De får även öva sig att uppskatta storlek och 

längd. Här ingår också räkning, antal och jämförelse (t 

ex träd med lika tunna/tjocka stammar eller hur kan det komma sig att det får plats tjugo saker 

på ditt metersrep men bara tre på mitt?). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Idén till att använda 1-metersrep kommer från: Att lära in matematik ute (2005). 
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Hittar du färgen? 

 

Detta behövs: 

 Färgkort. 

 Tygpåse. 

 Vita dukar. 

 

 

 

 

Utförande: 
Dela upp barnen i lag. Lagen får varsin tygduk som är deras bo, sedan får de varsin hög med 

färgkort att lägga i boet. Därefter är det bara att springa runt och leta saker som liknar de olika 

färgerna. Antingen så vinner de som är klara först, eller så låter man alla lag bli klara innan 

man går runt och tittar efter vad det hittat för saker. Ibland kanske inte färgen stämmer så bra, 

men det spelar ingen roll eftersom det är försöket som räknas! Låt respektive lag beskriva vad 

de hittat, var de hittat det och på vilket sätt saken passar ihop med färgen. 

 

 

 

Var finns matematiken? 

Uppgiften går ut på att hitta likheter och bilda par. Den här gången är det färgen som ska vara 

lika så att kortet och föremålet man lägger intill bildar ett par. Medan barnen springer 

omkring och letar så får de en känsla för avstånd och när de berättar var de hittat sina saker så 

behöver de använda beskrivande lägesord. 
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Molnfigurerna… 

 
Den här uppgiften kan vara bra som avslutning. 

 

Detta behövs: 

 

 En himmel med många mjuka moln. 

 Kanske några sköna filtar att ligga på, 

annars kan marken duga lika bra. 

 Skrivplattor och penna. 

 

Utförande: 

Alla lägger sig ner på marken och tittar på molnen en stund i tystnad. Därefter får alla 

använda sina skrivplattor och försöka rita av något av molnen. Diskutera tillsammans, vad har 

ni sett? Vilka former fanns däruppe? Såg barnen något moln som liknade någonting, ett djur 

kanske? Prata, fråga och lyssna. 

 

 

Var finns matematiken? 

Barnen övar sig att leta mönster och figurer. I pratstunden som följer så är det viktigt att alla 

barn får komma till tals, om någon sitter tyst så fråga vad hon/han såg. Eftersom det inte finns 

några rätt eller fel i den här övningen så är den bra för att lära barn att våga uttrycka sig och 

säga sin mening, vilket är lika nödvändigt i matematik som i allt annat.  

Det är viktigt att barn vågar ställa frågor, för då är det lättare att kunna erbjuda hjälp att förstå! 
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Studera småkryp 
 

Detta behövs: 

 

 Genomskinliga samlarburkar. 

 Förstoringsglas. 

 Vita dukar. 

 Skrivplattor och pennor. 

 

Utförande: 
Samla småkryp i burkarna. Studera krypen tillsammans, vad har vi hittat? Hur många kryp 

och hur ser de ut? Jämför krypen, hur många ben har de, vilken form etc. Barnen kan rita av 

krypen om de vill. 

 

Var finns matematiken? 
Den här uppgiften går ut på att räkna antal och att klassificera. När krypen jämförs så kan man 

se likheter och skillnader i bl.a. form, färg och antal ben. Hur många ben får de ritade krypen? 
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Skattjakt! 
 

Detta behövs: 

 

 Skattkartor som ritats i förväg! 

 Skatter -guldmålade stenar. 

 En duk med så många ritade cirklar 

som det finns guldklimpar. 

 Något fika eller frukt. 

 Skrivplattor, pennor och kritor. 

Utförande: 

En pedagog tar med sig skattkistan med 

innehåll och går i förväg till skogen (glöm 

inte fikat!!). Pedagogen letar upp en lämplig 

plats och gömmer alla skatter, ritar en enkel skattkarta och markerar de gömda skatterna med 

ett X. Fikat placeras inuti skattkistan och en tygduk läggs framför. Tygduken ska vara 

markerad med samma antal cirklar som det finns skatter. 

 

När barnen kommer så berättar pedagogen att han/hon hittat en skattkista med ett meddelande 

som säger att det finns skatter gömda i närheten. Gå igenom skattkartan med barnen innan de 

börjar leta. De upphittade guldklimparna läggs en efter en i cirklarna på duken framför 

skattkistan. När alla cirklar innehåller en guldklimp så öppnas skattkistan med sitt 

fikainnehåll!  

 

Var finns matematiken? 

Att använda kartor och att rita dem kan öva barnets känsla för bl. a. skala, avstånd och tingens 

placering i förhållande till varandra. När de letar skatterna så ser de på duken hur många de 

hittat och hur många som är kvar att leta, det tränar antal, addition och subtraktion. Pedagogen 

kan då och då fråga hur många guldklimpar barnen hittat och hur många det ser ut att fattas…  

 

Tips: 

Låt barnen fortsätta leken genom att själva gömma guld och rita skattkartor åt varandra! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén kommer från boken: Att lära in matematik ute (2005).
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Aktivitetskort 
 

Detta behövs: 

 

 Tygpåse. 

 Kort med olika antal markeringar (t ex stjärnor eller prickar). 

 Vita dukar. 

 Ev. hinkar att samla in material i. 

 

Utförande: 

Lägg korten i tygpåsen och låt ett barn dra ett kort. Be t ex barnet hämta fler kottar än det är 

markeringar på kortet, kottarna läggs sedan på en duk på marken intill kortet. Barnet får 

berätta hur många kottar som hämtats och hur många fler de är än markeringarna på kortet. 

Nästa barn kanske får hämta lika många stenar som det finns markeringar på kortet, dubbelt 

så många barr, färre än osv. Eller så får man ta så många steg, hoppa fler gånger, ropa hej en 

gång mindre än vad det är markeringar på kortet… 

 

Var finns matematiken? 

Här övas antal och begrepp som dubbelt så många, lika många, färre, fler etc. 
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Mäta tid…  

 

Detta behövs: 

 

 Timglas. 

 Klocka. 

 Hinkar. 

 Skrivplattor och pennor. 

 

Utförande: 
Använd klocka eller timglas och ta reda på saker som: hur långt barnen hinner springa på en 

minut, hur stor hög av pinnar barnen kan samla innan sanden runnit ner i ett timglas och hur 

många jämfotahopp kan man klara av på samma tid? Hur många gånger behöver man vända 

timglaset innan barnen fyllt hinken med stenar/kottar? 

 

Prata med barnen om tid: finns det tillfällen när det känns som att tiden går snabbare eller 

långsammare än annars? När då till exempel, och hur kan det komma sig? 

 

Prata om förr i tiden… när var det? Vad hände då? Såg det annorlunda ut då? 

Varför kan det vara bra att hålla ordning på tiden? Är det viktigt? 

 

Kanske vill barnen ha skrivplattorna för att beskriva sina resultat? 

 

 

 

Var finns matematiken? 

Att diskutera och fundera över tid övar barnets tidsuppfattning. 
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Kottekonst 
 

Detta behövs:  

 

 Hinkar. 

 Ev. nallar eller ”gosedjur”. 

 Kamera. 

 

Utförande: 

Samla in kottar i hinkarna. Utse därefter några konstnärer och några modeller. Modellerna kan 

vara docka, gosedjur och gärna ett par frivilliga barn. Modellerna får lägga sig på marken med 

armarna och benen lite utsträckta. Konstnärerna markerar med kottar runt hela modellen, och 

när denne reser sig upp så har man fått ett konstverk bestående av modellens omkrets i kottar! 

 

Låt barnen gissa hur många kottar som krävs för att nå runt hela modellen, alltså omkretsen. 

Man kan även ta reda på hur många kottar det går på modellens längd. 

 

 

Tips: 

Kottar används i flera aktiviteter, passa gärna på att göra flera kotteaktiviteter nu när så många 

kottar samlats in! Kanske barnen kan göra cirklar, trianglar och rektanglar av kottarna? 

 

 

Var finns matematiken? 
Här kan man gissa och räkna antal, skapa olika former och även införa begreppet omkrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ursprunget till denna idé kommer från: Bland stubbar och kottar: med barnen i mulleskogen (2004).



29 

 

 

Mönster i naturen 
 

Detta behövs: 

 

 Tygpåsar. 

 Papper. 

 Kritor. 

 

Utförande: 
Sitt i en ring och prata om mönster. Vad vet barnen om mönster och kan de beskriva några 

mönster och berätta var de finns? Visa några naturföremål och titta närmare på deras mönster. 

Plocka därefter fram kritor och papper ur tygpåsarna och be barnen kopiera mönster från 

naturen. Visa hur man kan lägga pappret på en trädstubbe och måla med kritans bredsida så 

att mönstret kopieras över till pappret. Finns det fler saker som går att göra likadant med?  

 

Kopiera så många mönster som ni har lust med, ta med dem hem och använd sedan 

naturkonsten i dagens mattecollage! 

 

 

Var finns matematiken? 
Här övar barnen att söka och finna mönster, vilket är en mycket viktig del i matematiken. 
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Mera mönster och former 
 

Det är fantastiskt hur mycket mönster som finns att upptäcka bara man 

håller ögonen öppna! Och har man inte tillgång till skogen och dess mönster 

så går det precis lika bra att ta en promenad genom staden. Se bara på alla hus, brunnar, portar 

och stensättningar! 

 

Utförande: 
Ta med barnen på en vandring och fråga dem vilka mönster de får syn på. Be barnen beskriva 

mönstren, hur ser de ut? Vilka former har mönstren, kanske det är samma form som upprepas 

gång på gång som i ett staket eller en mur? Fotografera och skriv ut bilderna på förskolan. 

Kanske vill barnen rita av mönstren, eller hitta på egna? Gör ett collage och sätt upp på 

väggen! 

 

Var finns matematiken? 

Barnen söker och finner former, mönster och upprepningen i mönster. Man kan även föra in 

begreppet symmetri.
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Vad är tyngst? 
 

Detta behövs: 

 

 2 likadana hinkar. 

 Klädgalge med skåror i sidorna (där man kan 

hänga hinkarna). 

 Kärl att samla föremål i. 

 Kanske några figurer att väga. 

 Ev. skrivplattor och pennor. 

Utförande: 
Dela ut hinkar och be barnen samla in olika naturföremål. Plocka därefter upp olika saker som 

stenar och kottar och låt barnen känna efter och beskriva om föremålen känns tunga eller lätta. 

Ställ frågor som: vad kan vara lika tungt som stenen, hur många kottar har samma tyngd som 

tio pinnar och finns det något av det insamlade som kan tänkas väga lika? Vad tror barnen? 

Prova! Låt barnen väga i händerna innan ni använder 

”vågen”.  

 

Vågen är en galge som sätts upp i en trädgren. Häng 

hinkarna på galgens båda sidor, lägg därefter i de 

olika föremålen och se om ”vågen” står stilla. 

Förklara att om den väger över åt ett håll så är det 

tyngre innehåll i den hinken. Hjälps åt att få jämvikt i 

hinkarna. 

 

Låt barnen turas om att väga olika saker och be dem gissa innan de väger! Ha gärna flera 

vågar så att många barn kan jobba samtidigt. Jämför allt möjligt och dokumentera gärna med 

skrivplattor och kamera. 

 

Var finns matematiken? 
Denna övning innehåller antal, vikt och mätning. Genom att gissa, väga och jämföra så får 

barnen en känsla av vad olika saker väger och en erfarenhet av vad som är tungt, lätt och vad 

som kan tänkas väga lika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsidén kommer från boken: Naturpedagogik (2003).



32 

 

 

Djurutställning 
 

Detta behövs: 

 
 En tygpåse fylld med olika plastdjur. 

 Tandpetare. 

 Skrivplattor och pennor. 

 Hinkar. 

 Vita dukar eller brickor. 

 

Utförande: 

Samlas i en ring och olocka fram tygpåsen ur skattkistan. Ställ upp plastdjuren på tygdukarna 

och prata med barnen om de olika djuren. Ser de likadana ut? Kan djur ha olika antal ben? 

Hur många ben har en tusenfoting eller en spindel? Förklara för barnen att ni ska göra en 

utställning på förskolan, den skall innehålla djur som är gjorda av kottar, pinnar och 

tandpetare.  

 

Använd hinkarna för att samla in kottar och det naturmaterial som barnen vill ha i sin 

utställning. Sitt sedan i mindre grupper och tillverka djur, påminn barnen om att göra olika 

sorters djur! Kanske vill barnen rita av sina djur och låta bilderna ingå i utställningen? Ta hem 

kottedjuren och det naturmaterial som barnen vill ha med i utställningen, som stenar, mossa 

och pinnar till staket etc.   

 

Hemma på förskolan får barnen bygga upp sin utställning och därefter visa den för alla som 

vill se!  Låt gärna plastdjuren ingå i utställningen så att barnen kan jämföra antal ben osv. 

 

 

Var finns matematiken? 
Övningen innehåller bland annat antal, räkning, parbildning (när man tittar på plastdjuren och 

avbildar dem som kottedjur) och problemlösning (hur många ben har alla djuren tillsammans). 
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Avslutningsvis… 

 
… så vill jag påminna om följande: 

 

 Lärarhandledningarna uppger ingen ålder för vilken de olika uppgifterna passar. Då 

det varierar från barn till barn så får det vara upp till Dig som pedagog att avgöra vilka 

aktiviteter som kan vara lämpliga för just Din barngrupp. 

 Det samma gäller för hur många barn som ska delta i varje aktivitet. Vissa gånger är 

det en fördel att vara så många som möjligt, medan det i andra fall är lämpligare med 

färre antal barn i gruppen. 

 

Tänk också på att: 

 

 Det som är roligt för den ene inspirerar inte alls den andre. 

 Det som uppfattas som enkelt för en kan kännas svårt för en annan. 

 MEN det som verkar svårt kan faktiskt locka ändå och tänk vilken glädje det är att 

klara något som man inte trodde att man kunde! 

 

 

 

Till Adina som ställde upp på att för-testa övningarna. Till Adina, Max 

och Frida för att ni medverkade på foton. Till barnen, Maria och övrig 

personal på förskolan där materialet testades. Till de förskolepedagoger 

som läste igenom och kommenterade innehållet. Till Stiftelsen för 

vetenskaplig forskning och utbildning i matematik, som hjälpte till att 

finansiera materialet. Till Sören som berättade historien om skräddaren 

och tummetotten, och som trodde på min idé! 

Tack! 
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Det som lärs in med 

glädje minns man 

bäst! 


