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Syftet med vårt utvecklingsarbete var att undersöka om utomhuspedagogik 
kunde vara ett komplement till traditionell klassrumsundervisning. Vi 
planerade tio matematikaktiviteter och använde oss av detektivuppdrag som 
tema. Aktiviteterna genomfördes utomhus i en skogsmiljö med tretton barn i 
en förskoleklass. Resultatet visade att uterummet var en stimulerande miljö 
där barnen fick möjligheter att använda sin kropp och sina sinnen. Barnen 
visade engagemang och tyckte att detektivuppdraget var lustfyllt och 
spännande. Slutsatsen blev att utomhuspedagogik och dess didaktik är ett 
stimulerande och inspirerande förhållningssätt till lärande. Vi har insett att 
det kan vara en process för pedagoger att lära sig att använda uterummet som 
lärmiljö. 
 
_____________________________________________________ 
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1. Inledning  
Det traditionella klassrummet med sin begränsade och strukturerade miljö 
måste, enligt Szczepanski (2007), kompletteras med uterummets möjligheter 
till variation och upplevelser. Forskning (Bentley, 2008) visar att elevers 
resultat i matematik sjunker och en orsak till detta kan enligt Bentley vara att 
elever sitter och arbetar för mycket enskilt i läroböcker. Enligt Dewey (2005) 
känner elever leda och tristess och förlorar lusten att lära när 
klassrumsundervisningen blir för teoretiskt präglad. Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 
2011) beskriver olika kunskapsformer och påpekar att dessa måste balanseras 
och att olika uttrycksformer ska uppmuntras. ”I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas” (Utbildningsdepartementet, 2011, s.10). Konsekvensen av 
det här blir att lärande måste ske på ett flertal sätt och i flera olika miljöer för 
att möta alla elever och inspirera och väcka deras nyfikenhet och lust att lära. 
Utomhuspedagogikens förhållningssätt och uterummet kan vara en 
lärandemiljö där barn får en chans att med nyfikenhet utforska sin värld och 
lära med fokus på processer och upplevelser istället för på resultat. 
”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 
autentiska miljöer” (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2012). 
 

2. Syfte 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att vi vill undersöka om 
utomhuspedagogik kan vara ett komplement till traditionell 
klassrumsundervisning i ämnet matematik. 
 
Vi vill genomföra matematiklektioner i utomhusmiljö för att ta reda på om 
uterummet kan vara en miljö där barn får större möjlighet att använda 
kroppen och sinnena. 

 

3. Litteratur 
Vi har valt litteratur som är kopplad till utomhuspedagogik, utomhusdidaktik 
och matematik.  
 

3.1. Utomhuspedagogik 
Under den första rubriken beskrivs utomhuspedagogikens historia och 
grundsyn. Sedan beskrivs några av de teorier som utomhuspedagogiken 
grundar sig på, samt utomhusdidaktik och uterummet som lärandemiljö. 

3.1.1. Historia och grundsyn 
Klassrummet med sin struktur, kontextoberoende och detaljplanering 
dominerar som lärmiljö i dagens skolor (Olsson, 2008). Detta har pågått de 
senaste 170 åren, sedan den allmänna folkskolan infördes 1842, då lärandet 
flyttades till en särskild skolsal (Dahlgren, 2007). Teori och praktik skiljs ofta 
åt i traditionellt skolarbete, vilket leder till att lärande och verklighet skiljs åt 
(Szczepanski, 2007). Traditionell skolkunskap kopplas till ämnen, teori och 
texter och det här leder till att avståndet till barnets verklighet ökar (Dahlgren, 
2007). I klassrummet stimuleras framför allt synen och hörseln men en av 
styrkorna med att lära in ute är glädjen och styrkan i att få använda alla 
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sinnen (Lättman-Masch & Wejdmark, 2007). Människan kommer ihåg 80 % 
av det hon upplever, men bara 10 % av det hon läser. Historiskt sett har 
människor lärt sig genom sina erfarenheter, sinnen och genom aktivitet och 
samspel och dessa aspekter är viktiga delar av utomhuspedagogiken 
(Dahlgren, 2007). Fler elever hittar sitt sätt att lära sig i utomhusmiljö 
eftersom pedagogiken ute är mer varierad än inomhusundervisning (Olsson, 
2008). Hand, huvud och hjärta interagerar i lärandet utomhus (Andersson, 
2008). Pedagogikens grundidéer har djupa rötter i historien och har under 
årens lopp lyfts fram av kända namn som Aristoteles, Dewey, Linné, 
Montessori, Vygotskij och Key (Szczepanski, 2007; Elfström, Nilsson, Sterner 
& Wehner-Godée, 2008). Hållbart lärande sker i växelspelet mellan teori och 
praktik eller det som beskrivs som det traditionella klassrummet och 
utomhuspedagogiken (Dahlgren, 2007; Szczepanski, 2007).  
 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (2012) har på sin hemsida den här 
definitionen: ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till 
lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska miljöer”. Syftet att väcka nyfikenhet, förundran och 
livslust är utomhuspedagogikens djupaste mening anser Edman (2007) och 
enligt författaren är förundran källan till framgångsrik pedagogik. I en 
avhandling lyfter Szczepanski (2009) fram tre viktiga perspektiv i 
pedagogiken - kroppen, platsen och miljön. Kärnan i utomhuspedagogiken, 
enligt en lärare på Nyvångskolan (Olsson, 2008) är att hela kroppen med sina 
sinnen, sin erfarenhet, nyfikenhet och upptäckarlust tas i anspråk. ”Kroppen 
sätter tanken i rörelse” (Szczepanski, 2007, s.13) och konkreta förstahands 
upplevelser och ett rörelseintensivt lärande präglar utomhusundervisning.  
 
Barn använder sig naturligt av ett undersökande och utforskande arbetssätt 
(Elfström et al., 2008) och det här skapar den lärandeprocess som tydligt 
formar utomhuspedagogiken (Olsson, 2008). Lärande ses som en process och 
allt kan därför inte vara detaljplanerat och förutbestämt, istället tas elevers 
initiativ, förslag och intresse tillvara, vilket leder till större självständighet. 
Delaktighet, engagemang och motivation blir naturliga effekter av att eleverna 
får påverka lärprocessen (Dahlgren, 2007). I utomhuspedagogiken är eleverna 
aktiva medskapare som får större frihet och ansvar och får lita på sina egna 
erfarenheter vilket leder till att deras självkänsla stärks (Olsson, 2008). 
Lättman-Masch et al. (2007), som driver Nynäshamns naturskola, beskriver 
hur lärare kan ta vara på nuet och de stickspår som eleverna naturligt hamnar 
i. Lärandet ute blir upplevelsebaserat och multidimensionellt och glädjen 
genomsyrar barngruppen.  
 
I utomhuspedagogiken är barns frågor viktiga och mycket av lärandet sker 
kring öppna och konstruktiva frågor (Olsson, 2008). Dahlgren (2007) skriver 
att utemiljön naturligt väcker frågor och reflektion då eleverna konkret 
kommer i kontakt med kretslopp och fenomen som exempelvis vatten. I 
klassrummet blir begrepp och fakta skilda från sitt sammanhang och det 
försöker utomhuspedagoger undvika genom att ta sin utgångspunkt i konkreta 
material och autentiska miljöer (Dahlgren, 2007). Lek har en viktig plats i 
utomhuspedagogiken (Hammarsten, 2012). Att göra roliga och lustfyllda 
saker tillsammans stärker gruppen och det blir naturligare att diskutera och 
samarbeta ute (Olsson, 2008). För att stunden i utemiljön ska vara både 
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lärorik och rolig, behöver barnen både en planerad aktivitet samt utrymme för 
lek och tid till eget utforskande (Persson, 2011). 
  

3.1.2. Teorier som utomhuspedagogiken grundar sig på 
Enetschefen för Nationellt centrum för miljö- och utomhuspedagogik, Anders 
Szczepanski (Dahlgren & Szczepanski, 1997) anser att konstruktionismen kan 
kopplas till utomhuspedagogiken. Elfström et al. (2008) och Wagner (2004) 
lyfter fram och beskriver den konstruktionistiska synen på lärande och 
kunskap. De belyser vikten av att elever får möjlighet att reflektera och 
analysera sina erfarenheter och koppla samman dessa med nya erfarenheter, 
upplevelser, fakta, tankar och värderingar. Kunskap beskrivs inte som statiska 
fakta som lätt kan överföras från lärare till elev utan som en mänsklig 
konstruktion som skapas genom kommunikation och samspel. Lärande ses 
som en process som involverar eleverna i att aktivt, med nyfikenhet och vilja 
engagera sig i sökande efter kunskap.  
 
I en holistisk kunskapssyn utgår lärandet från sammanhang och helheter 
(Wagner, 2004). Det här är en viktig dimension i utomhuspedagogiken enligt 
Brügge (2011) och Lättman-Masch et al. (2007) anser att 
utomhuspedagogiken har en holistisk kunskapssyn. Utifrån sin holistiska syn 
på lärande, beskriver Dewey (2005) hur upplevelser, reflektion, aktiva 
handlingar och teorier samspelar i en lärandeprocess. Dewey (2005) och 
Wagner (2004) beskriver hur kunskap kopplas till elevernas egna erfarenheter 
och upplevelser. Enligt Wagner erövras kunskap genom att barn använder sig 
av flera olika språk. De använder ord, bilder, musik och kroppen med sin 
förmåga till dans, lek och rörelser som språk, för att kommunicera, uttrycka 
sig och förstå världen. Barn söker efter mening och försöker aktivt att förstå 
sin värld, till hjälp tar de hela sin kropp. Wagner förklarar att barn ser världen 
som en helhet medan vuxna gärna delar upp och systematiserar. Wagner 
beskriver barn som aktiva, kreativa, nyfikna och fulla av potential och egna 
erfarenheter. Barn är inte tomma kärl som behöver fyllas utan de är 
kompetenta individer, fulla av idéer, tankar och lust att lära. Dewey (2005) 
beskriver hur barns natur är att vara aktiva men att skolan tvingar in dem i en 
passiv och lyssnande roll. Skolan behöver synliggöra och utgå från elevers 
egna erfarenheter, tankar och frågor vilket skapar en känsla i barnet att det 
duger och kan och denna känsla behövs för att lärandet ska bli hållbart. 
Holistiskt lärande är enligt Wagner sammanflätat med identitet och 
självuppfattning och att lära sig är en skapande process, som sker i mötet med 
andra. Szczepanski (2007) beskriver ett holistiskt lärandeperspektiv i en 
lärandemodell som utgår från utomhuspedagogiken. Szczepanski beskriver i 
modellen hur lärande utomhus skapar ett naturligt samspel mellan 
aktiviteten, platsen och barns sociala och personliga utveckling med kroppens 
fysiska och psykiska hälsa som förutsättning. 
 
Tankarna kring kunskapande som en social aktivitet har sina rötter i 
Vygotskijs sociokulturella syn på lärande och kunskap. Vygotskij (i 
Strandberg, 2006) ”menade att samspel är lärande och utveckling” (s.47). 
Lärande bygger på meningsfulla interaktioner. Vidare anser Vygotskij att 
social utveckling och intellektuell utveckling har ett dialektiskt förhållande. 
Det innebär att barns utveckling är en process med två sidor som tillsammans 
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bildar en enhet (Strandberg, 2006). Tanken, viljan och känslan samverkar i 
leken som i sig är den viktigaste källan till förskolebarns utveckling. Vygotskij 
(1978) sammanför också tänkande med kroppen. Inre processer som ord och 
tankar växer fram ur kroppens aktiviteter. Lärande är en aktiv handling och 
den kan stärkas med hjälp av verktyg, som exempelvis när barn tar hjälp av 
sina fingrar för att räkna matematik eller använder konkreta plockmaterial (i 
Strandberg, 2006). Även fantasi och kreativitet är nödvändiga i pedagogiska 
sammanhang, anser Vygotskij (1995), för med hjälp av dem kan känsla, kropp 
och tanke sammanföras i lärandet. Fantasi är en naturlig del i barns livsvärld. 
Genom att använda fantasi kan lärande bli en skapande process, som tillåter 
nytänkande och kreativitet istället för enbart reproduktion. I läroplanen tas 
leken upp som ett av skolan uppdrag. ”Skapande arbete och lek är väsentliga 
delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper” 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s.9). Miljön är en annan avgörande faktor 
för lärande och utveckling. Lärande sker alltid i ett rum och rummet kan både 
underlätta och försvåra lärande (Vygotskij, 1978). 

3.1.3. Utomhusdidaktik 
Didaktik kan beskrivas som konsten att lära andra och undervisning bör 
omfatta både praktiska, teoretiska, vardagliga och vetenskapliga kunskaper 
(Szczepanski, 2007). Den didaktiska identiteten hos utomhuspedagogiken 
hänger samman med det faktum att människors erfarenheter är av 
helhetskaraktär. Verkligheten presenterar sig inte uppdelad i olika ämnen 
eller vetenskapliga kunskapsområden (Dahlgren & Szczepanski, 2004). I 
lärandeprocessen är det därför naturligt att hitta vägar för integration av olika 
undervisningsämnen (Hedberg, 2004) och utomhus integreras skolämnen 
mer naturligt än inomhus (Olsson, 2008). Elever ska få ”möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande” (Utbildningsdepartementet, 2011, s.14) enligt 
läroplanen. Barns lärande behöver bli mer verklighetsanknutet, 
ämnesöverskridande, platsrelaterat och upplevelsebaserat (Szczepanski, 
2007). Utomhusdidaktiken kan vara ett verktyg för att konkretisera den 
kulturella och biologiska mångfalden genom användandet av sinnlig 
upplevelse (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Författarna beskriver vidare hur 
känslomässiga, språkliga, estetiska, biologiska och kulturella dimensioner av 
lärande vävs samman till en helhet i utomhusdidaktiken. Kunskap erövras via 
upplevelser och inte bara via beskrivning. Det är också av stor betydelse, anser 
Persson (2011), att pedagogen tar rollen att vara medforskande och 
medupptäckare tillsammans med barnen i stället för att vara enbart 
faktaförmedlare. Denna samverkan mellan elev och lärare gör att barnen får 
spelrum att utveckla sin egen individuella lärandeprocess. Utomhusdidaktik 
poängterar att lärandet finns i barnets eget handlande, i utforskandet och i 
upptäckandet. Lärarens roll är en viktig del av framgångsrik didaktik anser 
Malmer (2002). 
 
För att skapa situationer som är fördelaktiga för barnens aktiva lärande kan 
pedagogen använda sig av de didaktiska frågorna: var, vad, hur och varför 
(Persson, 2011). Dessa frågor är enligt Szczepanski (2007) centrala i allt 
utomhuspedagogiskt arbete och reflektion är nödvändig för att inventera och 
utvärdera hur närmiljön kan användas som lärmiljö. Det är viktigt att som 
pedagog fråga sig vad vi gör inomhus som vi lika gärna kan göra utomhus. 
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Olika miljöer passar för olika aktiviteter och platsen har betydelse för 
lärandet. Läroplanens mål och fyra ”f” som beskriver kunskap - fakta, 
färdighet, förtrogenhet och förståelse – är nödvändiga att ha med i den 
didaktiska planeringen. En av de stora didaktiska möjligheterna med att 
arbeta utomhus är att pedagoger utgår från sitt ämnesområde och tänker efter 
hur de kan komplettera eller förstärka lärandet med hjälp av uteverksamhet 
(Hedberg, 2004). Utomhuspedagogik och dess didaktik är en betydelsefull del 
i undervisningen för en hållbar utveckling. Att förlägga lärsituationer utomhus 
är en naturlig förutsättning för att utvidga intresset för miljö-, natur-, kultur- 
och hälsofrågor inom hela vårt undervisningssystem (Dahlgren & Szczepanski, 
2004). Vidare menar författarna att utomhusdidaktiken får sina utmärkande 
drag genom att fungera som en motpol eller hellre ett komplement till 
undervisning som sker genom litterära studier. 
 
Men det finns också en del svårigheter med att vara ute. Szczepanski (2009) 
lyfter i en studie fram hinder som är kopplade till de utomhuspedagogiska 
didaktiska verktygen. En del lärare vet inte hur de ska undervisa utomhus, 
eller när det ska ske och varför. För att lyckas behöver pedagoger hitta nya 
vanor och rutiner och det kan behövas kompetensutveckling menar Olsson 
(2008). Hon lyfter fram de krav som ställs på pedagogen och skriver att 
utomhuspedagogik är ett förhållningssätt och att det handlar mycket om den 
enskilde lärarens inställning och attityd. Även långa transportsträckor till ett 
lämpligt naturområde blir till besvärliga hinder påpekar Ericsson (2002). 
Vidare menar författaren att en del barn är ovana och otrygga med att vistas 
ute i naturen och att det krävs tid innan de känner sig bekväma. Barn behöver 
få vara ute regelbundet och träna sig i att använda alla sina sinnen innan de är 
mottagliga för de kunskaper vi vill att de ska få del av. Olsson (2008) menar 
att utomhuspedagogik kräver mer sammanhängande tid och det kan ställa 
högre krav på planering. Konsekvensen av att tiden utomhus blir mer 
sammanhållen och inte så splittrad som schemalagda lektioner inomhus, 
vilket kan vara en positiv effekt för eleverna (Hammarsten, 2011).  

3.1.4. Uterummet som lärandemiljö 
Skolan har en tradition av att vara ämnesorienterad och lägger inte så stor vikt 
vid platsen för lärandet (Olsson, 2008). Szczepanski (2007) skriver att 
relationen mellan plats och lärande i större utsträckning måste aktualiseras 
och analyseras och Vygotskij (1978) tillägger att platser påverkar lärandet och 
vilka vi är. Ett livslångt lärande fordrar andra lärandemiljöer än dagens 
traditionella klassrum (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dewey (2005) 
efterfrågar ett mer laborativt och verkstadslikt klassrum som kan möta barns 
aktiva lärande. Szczepanski (2007) beskriver uterummet som ”ett mäktigt 
klassrum med många lärmiljöer” (s.9) och pekar på det faktum att elever 
utomhus befinner sig både i sitt klassrum och i sitt läromedel. Många 
associerar utomhuspedagogik till skogs- och naturmiljöer men kulturmiljöer, 
stadsmiljöer och skolgårdar kan vara lika lärorika och spännande säger 
Szczepanski i en intervju med Reuterstrand (2011). Samtidigt poängterar 
Szczepanski (2007) att uterummet och klassrummet kompletterar varandra 
och att det är viktigt att identifiera lärmiljöer som kan användas för olika 
syften. Skolgården ska ses som en pedagogisk resurs och ett uterum för 
lärande anser Björklid (2005) och Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark och 
Lättman-Masch (2006). Skolan måste skapa en kreativ och innovativ 
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arbetsmiljö som stimulerar till olika aktiviteter och stärker barns utveckling 
(Björklid, 2005; Szczepanski, 2007).  
 
Naturskoleföreningen (Backman, 2011) uppmuntrar lärare att använda 
skogen som ett klassrum. Utomhusundervisningen kan resultera i en 
fördjupning av den teoretiska undervisning som barnen får inomhus. Om 
naturen används som ett klassrum får lärandet ett annat perspektiv, själva 
upplevelsen blir utgångspunkten, helheten och sammanhangen blir mer 
tydliga (Ericsson, 2002). Uterummet kan erbjuda en mångfald av synintryck, 
rörelse, dofter, ljud och form, som talar till barnens alla sinnen på ett sätt som 
ingen annan miljö kan (Dahlgren & Szczepanski, 1997). En av fördelarna med 
att förlägga undervisning och lärande till utomhusmiljöer är att utvecklingen 
av färdigheter och kunskap äger rum i sammanhang där de i stor omfattning 
skall användas, att det sker i autentiska miljöer och att innehållet får en 
kontext (Dahlgren, 2007). Det ger ett upplevelsebaserat och platsrelaterat 
lärande när undervisningen sker i uterummet (Szczepanski, 2007).  
 
Det går inte att bevisa om barn lär sig bättre eller mer ute eftersom det även är 
andra faktorer som förändras i miljön när undervisningen flyttas utomhus 
(Gran, 2011). Faktorer som exempelvis förväntningar, beteenden, 
förhållningssätt och stämningen i gruppen kan vara annorlunda vilket kan 
påverka inlärningen och utlärningen. Uterummet är ett friare rum som manar 
till lugn och det är lättare att samlas i en ring vilket kan skapa en annan närhet 
än att sitta vid bänkar i ett klassrum (Olsson, 2008). Som lärmiljö kan 
uterummet bidra till att elever blir friskare och får hjälp att utveckla en 
sundare livsstil och det ger en större rörelsefrihet än en skolsal (Gran, 2011; 
Nelson, 2007) . Forskning visar att koncentrationsförmågan förbättras genom 
att barn får vistas utomhus (Gran, 2011) och Ericsson (2003) har i sin 
doktorsavhandling visat att rörelse kan främja både koncentrationsförmåga 
och skolprestationer i svenska och engelska. I ett forskningsprojekt har 
Szczepanski (Andersson, 2008) kopplat utomhuspedagogik till minskad stress 
hos barn och lärare. Många barn upplever dock skogsmiljön som farlig, 
eftersom de inte har en naturlig kontakt med den (Brügge & Szczepanski, 
2011) och lärare kan känna frustration när klassen kommer till ett nytt 
område och barnen springer iväg överallt för att undersöka omgivningen 
(Ericsson, 2002). I en avhandling har Szczepanski (2009) intervjuat lärare om 
deras uppfattning om uterummet som lärandemiljö. Några svårigheter som 
nämndes var att lärare upplevde det som problematiskt att undervisa ute 
eftersom elevgrupperna ofta är stora och utemiljön kan leda till att lärarens 
kontroll minskar. Elever uppfattar inte heller alltid utelektioner som 
undervisning. Läromedel som bara är anpassade till klassrumsundervisning 
och väderförhållanden är andra skäl som lärarna har för att inte flytta ut 
undervisning. Szczepanski (2007) efterfrågar mer reflektion, flexibilitet, 
kompetensutveckling och förändringsbenägenhet i lärarutbildningen för att 
uterummet i framtiden i större utsträckning ska kunna användas som 
lärmiljö.   
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3.2. Lärande i matematik 
Innan barn kan räkna i egentlig mening, behöver de tillägna sig flera olika 
färdigheter och de behöver utveckla sitt tänkande i matematik (Johansson & 
Sterner, 2006). Genom laborativa övningar med konkret material, i ritade 
illustrationer, i samtal och med skrivna symboler lär sig barnen att använda 
sig av olika matematisk uttryckssätt (Emanuelsson, 2006; Malmer, 2002). 
Matematik är inte enbart siffror utan kanske främst ett språk som alla behöver 
lära sig att förstå och använda (Molander et al., 2006). Steg för steg lär sig 
barn fler ord och förstår innebörden i dem och då kan de mer exakt uttrycka 
sina idéer, tankar och frågor. När de får skäl till att använda nya ord i 
meningsfulla sammanhang lär de sig betydelsen av orden (Sterner, 2006). I 
matematikundervisning är det av stor betydelse att barn får lära sig 
kommunicera med matematik och att praktisera en logisk diskussion, samt att 
de får vara kreativa, skapande och aktiva (Malmer, 2002). Genom att barn får 
erfara matematik med sin kropp och sina sinnen utvecklas en djupare 
förståelse av grundläggande begrepp och matematikämnet blir mer 
händelserikt och meningsfullt (Persson, 2006). Barn lär sig på olika sätt och 
när de får använda sig av alla sina förmågor medför det att fler kan upptäcka 
sina metoder att lära sig på (Molander et al., 2006). När barn kan använda 
idéer och aktiviteter som de är intresserade av och i kontexter som är 
meningsfulla för dem fördjupas utvecklingen kring begrepp och innehåll 
(Persson, 2006). Syftet med barns lärande i matematik är att alla ska 
utvecklas positivt, med hjälp av intressanta utmaningar och aha-upplevelser. 
Alla ska få känna tillfredsställelsen att lyckas och förstå (Forsbäck & Olsson, 
2008).  
 
Läroplanens målsättning för ämnet matematik är bland annat att elever 
utvecklar intresse för ämnet, förstår att matematik har en betydelsefull 
funktion och inser nyttan av matematikens uttrycksformer 
(Utbildningsdepartementet, 2011). Det här fordrar, enligt Molander et al. 
(2006) att elever är med och undersöker matematik och att de får tillfällen att 
se att matematik finns i naturen, på skolgården och i hela samhället och inte 
bara innanför klassrummets väggar. Lärare bör därför skapa situationer där 
elever får använda hela sitt jag, sina tidigare kunskaper och erfarenheter, sin 
fantasi och sina tankeförmågor. Sådana aktiviteter skapas med fördel ute i 
naturen, i verkliga livet. När undervisning i matematik förläggs utomhus 
skapas flera fördelar, som exempelvis att barn i större utsträckning får lära 
genom lek och rörelse. Gemensamma upplevelser bidrar också till att barnen 
minns mer av lärsituationen. Matematikundervisning kan med fördel ske 
utomhus, men om barnen fryser spelar det ingen roll hur spännande 
aktiviteterna är, deras inlärning påverkas negativt av omständigheterna 
(Forsbäck & Olsson, 2008). Brügge (2011) menar att om utevistelsen ska bli 
givande och lustfylld är lämpliga kläder av stor betydelse, annars förvandlas 
hela upplevelsen till något negativt. All matematikundervisning passar inte att 
genomföra utomhus, övningar som kräver stillasittande, papper och penna 
kan vara enklare att göra i inomhusmiljö. Det är också viktigt att lärare följer 
upp utomhusaktiviteter i klassrummet för att ge barnen möjlighet att koppla 
samman praktisk och teoretisk matematik (Forsbäck & Olsson, 2006).  
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4. Metod 
I metodkapitlet redogör vi för de datainsamlingsmetoder som vi har använt 
oss av. Vi beskriver hur vi gjort vårt urval och hur vi tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna.   
 

4.1. Datainsamlingsmetod 
För att kunna observera genomförandet av våra lektioner valde vi 
videofilmning och skrivna anteckningar som datainsamlingsmetoder. Vi ville 
genom videofilmning observera om utomhusmiljön var stimulerande för 
matematikundervisning. Bjørndahl (2005) anser att videofilmning ger 
maximalt med information och det finns två betydelsefulla fördelar med 
videofilmning. Den främsta är att all data blir bevarad och människans minne 
begränsar inte inspelningen, utan allt finns sparat. Den andra fördelen är den 
stora mängd detaljer som blir bevarad. Filmen kan ses vid flera tillfällen och 
olika detaljer kan observeras vid olika tillfällen. Bjørndahl menar, vilket vi 
också upplevde, att det finns en nackdel med att använda videokamera som 
observationsmetod. De som medverkar under observationstillfället kan 
påverkas av att en annan person filmar, vilket kan undvikas om kameran 
placeras på ett stativ och inspelningen sker obemannat. Vi hade tänkt 
alternera med att utföra aktiviteterna och videofilma med kameran uppsatt på 
stativ, men vi fick endast tillgång till en videokamera utan stativ. Läraren i 
förskolegruppen rekommenderade oss dessutom att dela gruppen i två delar. 
Resultatet blev att vi genomförde aktiviteterna med var sin grupp samtidigt 
och klassläraren videofilmade en av grupperna. Vi kände att det inte gick att 
vara helt naturliga eftersom det kändes pressande att förskoleklassens lärare 
observerade det vi gjorde. Vid andra tillfället filmades den andra gruppen. 
Efter varje aktivitet reflekterade vi tillsammans och antecknade vad som hänt 
och hur det gått. Vi bad även läraren om att göra en muntlig utvärdering 
tillsammans med barnen vad de ansåg om aktiviteterna.  
 

4.2. Urval 
Förskoleklassen som urvalsgrupp valdes därför att vi som skriver detta 
utvecklingsarbete har olika åldersinriktningar och vi valde förskoleklassen 
som är steget mellan förskolan och grundskolan. En av oss hade redan kontakt 
med läraren i en förskoleklass och det var därför naturligt att kontakta just 
den läraren och dennes barngrupp som bestod av 13 barn. Urvalet kan 
beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Stukat, 2005). På grund av sjukdom 
blev bortfallet under det första tillfället tre barn. Under det andra tillfället 
försvårades observationen på grund av att ett barn inte fick bli filmad. 
Orsaken till det var att vi inte fått föräldrarnas tillstånd att filma barnet.   
 

4.3. Forskningsetiskt förhållningssätt 
Medborgare i ett samhälle kan kräva att det bedrivs forskning för att det ska 
ske en utveckling inom olika områden som exempelvis skola och utbildning. 
Forskningskravet måste dock balanseras med individskyddskravet för att 
skydda samhällsmedborgare och undvika att forskare utsätter individer för 
kränkningar. Individskyddskravet består av fyra grundläggande principer eller 
krav. För det första måste forskare informera medverkande i studien om syftet 
med undersökningen, deltagarnas uppgift och att deltagandet är frivilligt. För 
det andra krävs det ett samtycke från undersökningsdeltagaren. Vidare måste 
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uppgiftslämnare tillfrågas om de vill medverka och informeras om att de när 
som helst och utan att behöva nämna orsak kan avbryta sitt deltagande. Innan 
den första lektionen tillfrågades barnen om de ville deltaga. Vårdnadshavare 
måste i vissa fall ge sitt tillstånd om deltagaren i studien är under 15 år eller 
om studien är av etiskt känslig karaktär. Den tredje principen berör 
konfidentialitet och kräver att uppgiftslämnare informeras om att deras 
personuppgifter inte lämnas ut till obehöriga. Den fjärde principen, 
nyttjandekravet, innebär att forskare måste vara noga med den information 
som samlas in och beskriva hur materialet kommer att hanteras och att det 
bara kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 
genom att skicka ut ett missivbrev informerat vårdnadshavare om syftet med 
vår studie och även bett om deras tillstånd att filma aktiviteterna med barnen. 
I missivbrevet informerades de om att inga namn eller bilder på ansikten 
kommer att visas i det skriftliga arbetet och att materialet vi samlar in bara 
kommer att användas av oss själva. 
 

5. Genomförande 
Genomförandet är indelat i underrubriker, där vi först presenterar vår 
planering, sedan följer aktiviteterna, där vi inleder med mål för övningen och 
sist kommer en reflektion och observation. 
 

5.1. Planering 
När vi började förbereda våra lektioner insåg vi att vi behövde ett tema som 
kunde hålla ihop de olika matematikaktiviteterna. För att det inte skulle bli 
splittrat bestämde vi oss för att göra lektionerna till ett detektivuppdrag. Det 
här förhållningssättet grundar vi i det holistiska lärandet. Vi ville att eleverna 
skulle känna sig delaktiga och engagerade och valde därför att koppla 
matematikaktiviteterna vi ville arbeta med till deras livsvärld och 
erfarenheter. Vi utgick från den konstruktionistiska synen på kunskap där vi 
ser eleverna som delaktiga i processen av kunskap. Vi visste att böckerna om 
LasseMajas detektivbyrå är populära i 6-årsåldern och att de hade läst 
böckerna i förskoleklassen. Vi ville även genom dessa detektivuppdrag visa att 
matematik i många situationer handlar om problemlösning. Då vi inte kände 
barnen var det svårt att veta på vilken nivå vi skulle lägga aktiviteterna. Vi 
tänkte därför att vi skulle göra relativt lätta övningar så att alla barnen skulle 
lyckas med dem. Dessutom hade vi planerat att öka svårighetsgraden till det 
andra tillfället. Vi planerade två tillfällen på 60 minuter. 
 
Vi reflekterade utifrån de didaktiska frågeställningarna: vad? varför? hur? och 
var?. Vi valde att fokusera på taluppfattning, siffersymboler och matematiska 
begrepp därför att vi i olika källor såg hur detta var områden som passade för 
barn i förskoleåldern. Litteraturen vi använde var en lärarbok i matematik för 
förskoleklassen (Olstorpe, Lundberg, Skoogh & Johansson, 1998), Bra 
matematik för alla (Malmer, 2002) och Att lära in matematik ute (Molander et 
al., 2006). Vi har även förankrat våra aktiviteter i läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2011).”Undervisningen i ämnet matematik ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens 
användning i vardagen… Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
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olika sammanhang” (s.62). ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen 
kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning” (s.63).  
I läroplanen står det även att skolan ska stimulera elevers kreativitet, fantasi 
och nyfikenhet. Lek och skapande arbete är enligt läroplanen viktiga delar i 
lärprocessen. Genom att göra lektionerna lekfulla ville vi att barnen skulle få 
närma sig matematiken på ett lustfyllt sätt. Vi ville även stimulera barnens alla 
sinnen och skapa möjligheter där de kunde använda hela sin kropp. Vygotskij 
(1995) ansåg att tanken och kroppen måste samarbeta i lärsituationer. Vi 
utförde aktiviteterna utomhus därför att naturmiljön ger ett upplevelsebaserat 
lärande (Szczepanski, 2007). Vår lokala pedagogiska planering (LPP) och en 
detaljplanering har bifogats som bilagor (bilaga 2 & 3). 
 
En karta tyckte vi var viktig att göra eftersom den kunde tillföra en känsla av 
spänning och även binda samman aktiviteterna. Vi använde oss av siffror för 
att markera var de fem stationerna fanns och hade även tagit fotografier som 
klistrats fast på kartan för att eleverna lättare skulle kunna hitta till 
stationerna. Vid varje station knöt vi innan lektionen fast en plastficka med 
ledtrådar. Förutom vid station tre, där vi använde oss av tygremsor, utnyttjade 
vi det naturmaterial som fanns i närheten. För att samla barnen och tydliggöra 
det naturmaterial vi använde oss av så hade vi en ljus vaxduk att sitta i en ring 
på. Det blev ett naturligt område i mitten på vaxduken där vi kunde lägga ut 
vårt material och det blev lätt att se barnens siffror och arrangemang av 
pinnar och kottar. De två grupperna rörde sig mellan stationerna och vi valde 
att börja på olika stationer för att ingen grupp skulle behöva stå och vänta. De 
fem aktiviteterna genomfördes så lika som möjligt i de båda grupperna men vi 
försökte att utgå från barnen och det uppstod lite olika situationer i 
grupperna. Vid första tillfället filmades grupp A och vid andra tillfället 
filmades grupp B.  
 

5.2. Tillfälle 1   
Barnen i gruppen var okända för oss, eftersom vi inte träffat dem förut. Det 
skapade ett behov av att börja med att lära sig deras namn och skapa en 
känsla av att vi tillsammans hade fått ett uppdrag. Alla barnen sa att de kände 
till Lasse och Majas detektivbyrå och de blev genast intresserade när vi 
berättade att chefen på en djurpark ringt och bett oss om hjälp eftersom ett av 
djuren försvunnit. När vi visade dem kartan och sa att djurparkschefen tipsat 
oss om fem ställen som djuret kunde ha varit på så var leken igång och de var 
redo att börja leta efter ledtrådar. Alla barnen ville titta på kartan och 
tillsammans listade vi ut vart vi befann oss och vart den första stationen låg.  

5.2.1. Station 1 – Antalskonstans 
Syftet med station ett var att öva på antalskonstans som är en del av principen 
om godtycklig ordning. Begreppet inbegriper en förståelse för att fem föremål 
alltid är fem oberoende av placering, om de ligger tätt ihop eller långt ifrån 
varandra (Johansson & Sterner, 2006).  
  
På den här första stationen avslöjade vi att matematik kan användas för att 
lösa detektivuppdrag. Vi frågade om de visste vad matematik var och de sade 
att matematik var siffror och när man plussar ihop saker. För att koppla 
övningen till detektivuppdraget tog vi fem kottar och sa att djuret som vi 
letade efter tyckte om att äta kött och att vi låtsades att kottarna var 



15 

 

köttbullar. Barnen fick tillsammans räkna hur många kottar det var. Sedan 
började vi laborera med olika sätt att lägga kottarna och barnen kom med 
förslagen att det var fem eller en. Båda svaren fungerade, särskilt då kottarna 
låg tätt ihop, för det var fem kottar i en hög. En flicka konstaterade till slut att 
det var fem oavsett hur de låg. Efter detta uppmanades barnen att hämta fem 
valfria föremål i skogen och lägga dem hur de ville framför sig. Det blev fina 
mönster som visades för varandra samtidigt som alla fick öva på att räkna och 
se att det blev fem hela tiden. Som avslutning visade vi ledtråden som var en 
bild på köttbullar och vi tittade vi på alla våra naturföremål och fastslog att det 
var många och att djuret som saknades tyckte om kött.  

5.2.2. Station 2 - Begreppet lika många 
Syftet med station två var att barnen skulle få möta matematiska begrepp för 
att få erfarenhet och hjälp att utveckla en förståelse för att möta sin omgivning 
med hjälp av matematik (Sterner, 2006). 
 
Vi började med att visa ledtråden som var en bild på tassavtryck och barnen 
såg genast vad den föreställde. Genom att räkna de fyra klor som syntes i 
tassens avtryck och jämföra med våra egna fingrar så kunde vi på ett 
förståeligt sätt introducera begreppet ”lika många”. Vi förklarade att djurets 
”tumme” satt högre upp på benet och inte syntes i avtrycket. Efter det lade vi 
fem pinnar i mitten på vaxduken och uppmanade barnen att hämta lika 
många. Vi laborerade med antalet fem, tog bort och lade till och utmanade 
barnen att ha lika många pinnar framför sig som vi hade i mitten på vaxduken.  

5.2.3. Station 3 - Siffror  
Syftet med station tre var att barnen skulle bli förtrogna med siffrorna. Det är 
viktigt för barn att känna igen siffrorna för att sedan kunna kombinera de 
abstrakta symbolerna med ett tal (Olstorpe et al., 1998). 
 
Vid den här stationen hittade vi en tygbit som symboliserade en svans. Barnen 
funderade på vad den föreställde och kom fram till att det var en svans. Sedan 
fick alla en svans var och vi ställde frågor som exempelvis, ”Hur många ben 
tror ni djuret har?” Hur många ögon?” Sedan fick de forma siffran med 
svansen. När de skulle forma siffran fyra, uppstod det problem för en del och 
det löstes genom att de fick en svans till.  Vi påminde om att det finns något 
som heter matematikspråk och att siffror ingår i det. Vår tredje ledtråd blev en 
bild på en kattsvans. 

5.2.4. Station 4 – Talföljd  
Syftet med station fyra var att träna taluppfattning och arbeta med principen 
om räkneordens ordning. Detta innebär att vi tränade på att räkneorden 
skulle komma i rätt följd samt att varje räkneord följs av ett annat bestämt 
räkneord (Sterner, 2006). 
 
Vi ställde oss i en ring och inledde med att fråga barnen om de tappat några 
tänder. Det hade alla utom en, som hade en tand lös. Vi berättade att alla 
tappar sina tänder, även djuren och att vi nu skulle leka en lek där vi alla 
skulle vara tänder som sedan skulle tappas. En i gruppen började med att säga 
ett och barnet bredvid fortsatte att räkna. Den som sade fem fick sätta sig och 
så började vi om från ett. Den som satte sig blev en tappad tand. Vi lekte leken 
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flera gånger, så att alla fick prova att vara kvar till sist. Här var ledtråden en 
bild på ett lejongap. 

5.2.5. Station 5 - Jämföra antal och begreppen fler och färre 
Syftet med station fem var att fortsätta att träna på matematiska begrepp som 
vi påbörjade på station två. 
 
Barnen uppmanades att hämta valfritt antal pinnar och lägga dem framför sig 
på vaxduken. Sedan fick de uppmaningen att sortera pinnarna i två högar, en 
med korta pinnar och en med långa. Vi tog högen med korta pinnar och delade 
den i två högar. Sedan fick barnen uppskatta vilken hög som det var flest och 
färre i. Vi räknade tillsammans och konstaterade att de gissat rätt. När vi 
delade pinnarna på detta sätt bildades det tre högar på duken, vilket några 
barn uppmärksammade. De började prata om att den första högen var minst, 
den andra större och den tredje störst. Vi tydliggjorde även här att dessa 
begrepp tillhörde matematikspråket. Efter det här tog vi fram den sista 
ledtråden som var en bild som visade ett svart vitt randigt mönster. Sedan 
plockade vi fram alla bilder på ledtrådarna och barnen fick fundera på vad det 
kunde vara för djur som försvunnit från djurparken. De gissade bland annat 
på zebra och katt, men kom slutligen fram till att det var en tiger. Till slut 
använde vi en smartphone för att titta på tigrar och det var oerhört uppskattat. 

5.2.6. Observation och reflektion grupp A (denna grupp blev 
filmad) 
När jag mötte barnen på skolan var de förväntansfulla och ivriga på vad som 
skulle ske. Läraren hade förberett dem på att lektionen skulle handla om 
matematik och att de skulle vara ute. Jag berättade om detektivuppdraget och 
att vi skulle leta efter ett djur som försvunnit från en djurpark. Några barn 
undrade då om det var på riktigt och om vi skulle hitta djuret. På stationen där 
vi tränade på antalskonstans, såg barnen snabbt att oavsett hur vi placerade 
kottarna var det fem stycken. De löste uppgiften på ett kreativt sätt och det var 
fascinerande att se hur det blev olika mönster när barnen placerade ut sina 
föremål framför sig. Ett av barnen använde till och med sin kropp och lade 
pinnar och barr på armen och mellan fingrarna. Några barn undrade vad den 
andra gruppen gjorde eftersom de såg dem längre bort i skogen och blev då 
ivriga att komma iväg till nästa station. Jag fick påkalla deras uppmärksamhet 
för att visa på kartan vart vi skulle. Vid nästa station övade vi på det 
matematiska begreppet ”lika många” vilket barnen kunde mycket väl. Min 
avsikt med uppmaningen att de skulle hämta lika många föremål som jag 
hade, var att de skulle få tillfälle att röra på sig och få springa runt i skogen. 
Flera av barnen vände sig dock bara om där de satt och plockade upp pinnar 
och andra naturföremål. På väg till den tredje stationen hittade två av barnen 
nyckelpigor som de tog med sig. När vi sedan samlades vid vaxduken upplevde 
jag det som ett störningsmoment eftersom det tog mycket av den övriga 
gruppens uppmärksamhet. Barnen uppmanades att gå iväg med 
nyckelpigorna till ett annat ställe vilket de gjorde. Aktivitet tre var att de skulle 
forma siffror med tygsvansar. Alla barnen försökte och trots att en del siffror 
inte såg helt korrekta ut var det inget jag korrigerade eftersom kritik kan 
dämpa barns skaparglädje. Vid station fyra uppmärksammade jag att barnen 
behövde röra på sig. Det var därför passande att vi skulle göra en rörelselek, 
tandleken som tränade talföljden. Barnen förstod snabbt instruktionen. De 



17 

 

tyckte att det var roligt och ville leka den om och om igen. Även vid andra 
tillfället då vi träffades efterfrågades den här leken. Vid den sista stationen 
märktes det att barnen började bli trötta och hade svårt att koncentrera sig på 
övningen. De hade dock inga problem med att förstå begreppen fler och färre 
och att jämför antal. På eget initiativ kom de med fler förslag på begreppsord, 
till exempel minst, större och störst. När jag sedan skulle avsluta uppdraget 
blev jag förvånad över att det var svårt för barnen att komma fram till att det 
bortsprungna djuret var en tiger. 

5.2.7. Observation och reflektion grupp B 
Redan på väg till skogen sade ett av barnen att hon inte kunde matematik. Jag 
frågade därför barnen vad de tänkte om matematik för att ta reda på deras 
förkunskaper. Jag beskrev matematik som ett språk och då flera av barnen 
började säga engelska ord berättade jag att det fanns ord på matematikspråket 
som vi skulle lära oss. Jag försökte få kontakt med dem och skapa en känsla av 
samhörighet och sedan berättade jag om detektivuppdraget som vi hade fått. 
Barnen blev intresserade av kartan och en pojke bad att få hålla den. Det fick 
han, vilket utlöste en lång diskussion. Mycket av tiden vid den första stationen 
gick åt till att reda ut problemet med kartan och tillslut drog vi lott om i vilken 
ordning de skulle få bära den. Vi tog stationerna i en annan ordningsföljd än 
grupp A och började med station tre och avslutade med station två. Under de 
två första stationerna hade barnen inte riktigt kommit in i känslan av att vara 
detektiver och de var inte särskilt intresserade av att forma siffror med 
tygsvansar eller leka tandleken och öva på talföljden. Men mitt i tandleken 
upptäckte de två ekorrar och då väcktes frågan om det var en ekorre som var 
det bortsprungna djuret. Barnen började spana efter djur och deras intresse 
var väckt. Vid tredje stationen hittades en nyckelpiga som fick mycket 
uppmärksamhet. Övningen med matematikbegreppen fler och färre 
genomfördes men alla ville i tur och ordning hålla nyckelpigan. De tre första 
aktiviteterna klarade barnen lätt och jag insåg att barnen behövde en större 
utmaning. Den fjärde aktiviteten om antalskonstans genomförde vi inte helt 
eftersom barnen var helt upptagna av nyckelpigan. De hämtade fem kottar var 
och vi kom överens om att det var fem kottar. Men någon föreslog att vi skulle 
bygga en skog till nyckelpigan av kottar, grenar och löv och då gjorde vi det 
tillsammans istället. Jag försökte använda nyckelpigan i lärandet och 
berättade om antalet ben, men de var mer intresserade av att få hålla den och 
de fortsatte även att spana efter fler djur. Vid sista stationen fanns det en stor 
sten som blev intressant. Barnen bad att få leka och vi klättrade upp på stenen 
för att spana efter djuret. En pojke hittade på en nyckelpiglek där 
nyckelpigorna skulle flyga (hoppa ner från stenen) vid en viss siffra i 
talföljden. Barnen var så upptagna av leken och att spana och vi hoppade över 
sista matematikövningen om begreppet lika många. Istället försökte vi lista ut 
vilket djur det var som sprungit bort. Barnen hade svårt att komma på att det 
var en tiger.  
 

5.3. Tillfälle 2 
Under det andra tillfället utgår vi från samma syften på övningarna men ökar 
svårighetsgraden. 
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5.3.1. Station 1 - Antalskonstans och laborera med antalet 5 
Vi började med att samlas på vaxduken och frågade barnen om de mindes vad 
vi gjort förra veckan. Vi nämnde att de hittat ledtrådar och undrade vilket djur 
vi letat efter. Flera av barnen sade att det varit en tiger. Vi avslöjade då att 
kungen ringt och att vi fått ett nytt uppdrag. Drottningens ring var försvunnen 
och fem personer var misstänkta eftersom de varit i drottningens rum. Vi lade 
fram bilder som föreställde de fem misstänkta och bad barnen att hämta fem 
kottar var som fick symbolisera de misstänkta. Sedan tog vi bort en bild och 
bad dem göra detsamma. Vi laborerade med att dela upp de fem misstänkta i 
en hög med skyldiga och en hög med oskyldiga. Vi spekulerade i vilka som 
kunde ha samarbetat genom att dela upp de fem kottarna på olika sätt. Vi 
avslutade med att berätta att städerskan inte längre var misstänkt eftersom 
det som buktat ut under hennes handskar varit en helt annan ring och så tog 
vi fram och visade städerskans ring. 

5.3.2. Station 2 - Begreppen lika många, en mer och en mindre 
Vi berättade att prinsessan var misstänkt därför att hon varit i rummet och 
lekt. Sedan tog vi tre kottar och sa att hon haft tre leksaker och bad barnen att 
hämta lika många. Vi påminde om att ”lika många” var ett ord på 
matematikspråket. Vi använde naturföremålen och berättade hur prinsessan 
krupit in och ut ur drottningens rum med olika leksaker och hur det blivit mer 
och mindre saker. I en av grupperna lekte en av pojkarna att han var en bebis 
och började suga på en pinne. Detta användes för att tala om att bebisar ofta 
suger på saker, vilket resulterade i avslöjandet att prinsessan krupit iväg med 
något i munnen och att drottningen trott att det var ringen men att det varit 
en napp. Som avslutning tog vi fram en napp och visade hur lik den var en 
ring.  

5.3.3. Station 3 - Siffror och deras koppling till ett bestämt antal 
Vi berättade att vakten var misstänkt eftersom han varit i drottningens rum 
och bett om hennes telefonnummer. Hon hade då sett något som glittrade  
som guld i hans kavajficka. Det blev en diskussion kring telefonnummer och 
att det kan vara bra att kunna matematik för att kunna trycka på rätt siffra på 
telefonen. Alla fick varsin tygremsa för att kunna forma en siffra i 
drottningens telefonnummer. En pojke ville göra en sjua och beskrev hur den 
skulle se ut, men när läraren gjorde den sa han att det blivit fel. Han vände 
den åt sitt håll eftersom den blivit upp och ner. En pojke kommenterade att 
sexor och nior är nästan samma sak, fast åt olika håll. Sedan bad vi barnen 
hämta rätt antal saker som passade till siffran de valt. Vi avslöjade att vakten 
inte längre var misstänkt för det som glimmat i hans ficka, och som kunde 
varit ringen, istället bara var ett godispapper. 

5.3.4. Station 4 - Talföljd 
Vi kom överens om att det nu bara var två misstänkta kvar och vi berättade att 
trädgårdsmästaren var misstänkt för att han bett om ledigt. Vi pratade lite om 
deras erfarenheter av att vara lediga och orsaken till att han kanske velat vara 
ledig. Sedan berättade vi att drottningen frågat honom varför han ville vara 
ledig och att orsaken varit att han skulle på en hopptävling. Vi provade sedan 
själva att göra många olika hopp och räkna samtidigt. En grupp avslutade med 
att göra hundra hopp och upptäckte att tio hundringar blev ett tusen.  
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5.3.5. Station 5 - Jämföra antal och begreppen fler och färre 
Vi visade bilderna på de misstänkta och barnen var överens om att det bara 
återstod en misstänkt, bagaren, och de började spekulera i hur han gjort och 
om han gömt ringen i hatten. En flicka föreslog att han bakat in ringen i en 
deg. Vi berättade att bagaren varit hos drottningen med en frukostbricka men 
att hon inte var nöjd med antalet smörgåsar. Vi förklarade att vi behövde 
hjälpa bagaren så att det blev rätt antal smörgåsar. Drottningen hade bett om 
fler smörgåsar, hur skulle vi lösa det? Barnen visade att de behärskade 
begreppen fler och färre och vi använde blad som smörgåsar. Vi avslutade 
med att avslöja hur drottningen nästa morgon fått något hårt i sin smörgås 
och att det varit ringen. Vi diskuterade hur det gått till och till slut var alla 
överens om att ingen var skyldig till försvinnandet.  

5.3.6. Observation och reflektion grupp A 
Denna gång när jag träffade barnen var de en aning okoncentrerade för de 
hade precis innan haft aktiviteter utomhus med sina faddrar. Jag hade därför 
bara en kort samling där jag samlade ihop gruppen och talade om att vi fått ett 
nytt uppdrag innan de ivrigt sprang iväg till första stationen. Vi laborerade 
med antalet fem. Det blev en övning med fem kamraterna som barnen hade 
lätt att förstå och utföra. De verkade tycka att det här var ett spännande 
detektivuppdrag och diskuterade ivrigt om vem det kunde vara som tagit 
drottningens ring. Vid station två repeterade vi de matematiska begreppen 
lika många, och sedan även en mer och en mindre. De klarade uppdraget med 
lätthet. Vid station tre fick de forma siffror och hämta det antal saker som 
siffran symboliserade. Sedan avslutades övningen då några hade svårt att 
fokusera och var fulla av energi. Vi fortsatte därför till nästa aktivitet, där det 
tog lite tid att samla ihop alla då några sprang och gömde sig i skogen. Vid 
denna station fick de hoppa och räkna samtidigt, vilket de klarade utan 
problem. Vid den sista stationen blev det diskussion om vem som skulle sitta 
bredvid mig. Det märktes att de var trötta för de hade svårt att lyssna på 
varandra. Men till slut kunde vi koncentrera oss på sista aktiviteten som de 
med lätthet utförde, att jämföra antal och begreppen fler och färre. Sedan var 
de ivriga att få veta hur detektivuppdraget skulle sluta. Överlag förkortade jag 
aktiviteterna då jag var medveten om att de inte var lika uthålliga som förra 
gången på grund av att de haft styrd verksamhet precis innan. Efter att vi 
avslutat aktiviteterna fick jag respons av klassläraren att alla barn upplevt 
dessa lektioner som roliga. 

5.3.7. Observation och reflektion grupp B (denna grupp blev 
filmad) 
Det blev en orolig start eftersom fokus återigen hamnade på vem som skulle 
hålla kartan. Till slut bestämde jag ordningen men barnen var inte överens. Vi 
hade fått två barn till i gruppen så alla kunde inte få hålla kartan en gång var. 
Övningarna med att dela upp talet fem, begreppet lika många och en 
mer/mindre och aktiviteten med siffror och antal klarade de lätt, men 
gruppen var fortfarande orolig. Tre av pojkarna kunde inte sitta still, särskilt 
inte under de tre första stationerna. Det kan ha berott på att introduktionen 
inte blev tillräckligt ingående och att jag inte fångat deras intresse tillräckligt. 
På andra stationen kom vi till stenen som vi lekt på vid första tillfället. Halva 
gruppen hoppade genast upp på den och lekte att de spanade efter den 
skyldige. På tredje stationen framkom det att den av pojkarna som varit mest 
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okoncentrerad inte visste vad en kung var och vi hade inte heller beskrivit de 
fem misstänkta så noggrant och det kanske blev för abstrakt för vissa barn. 
Flera av barnen undrade också var ledtrådarna var och verkade inte ha släppt 
förra veckans upplägg fastän vi pratat om det vid första stationen. Först vid 
den fjärde stationen, där vi tränade talföljden, började gruppen formas till en 
enhet. Alla hoppade för fullt och vi avslutade med att diskutera de misstänkta 
och spekulera i vem det kunde vara som var skyldig. Vid sista stationen deltog 
alla aktivt i matematikövningen med begreppen fler och färre och 
diskussionen och avslöjandet kring ringens försvinnande blev bra.  
 

6. Diskussion  
Rubrik sex har vi delat in i sex underrubriker. I de fyra första rubrikerna har vi 
utgått från vårt syfte och kopplat ihop våra egna reflektioner, observationer 
och tankar utifrån de genomförda aktiviteterna med vår teoretiska del. Sedan 
följer en utvärdering av vårt genomförande där våra reflektioner och tankar 
kring arbetet vävs in. Till sist har vi skrivit våra pedagogiska och didaktiska 
slutsatser.  
 

6.1. Utomhuspedagogikens teorier 
Både under planering och genomförande har vi påverkats och inspirerats av 
de teorier om lärande och utveckling som ligger till grund för 
utomhuspedagogiken. Genom vårt utvecklingsarbete har vi fått fördjupad 
kunskap kring synen på barns lärande i skolan. Lärande kräver aktivitet enligt 
Vygotskij (1978), vilket också stämmer överens både med den holistiska och 
konstruktionistiska synen på lärande. Vi ville att barnen skulle vara aktiva och 
använda sin kropp och vi tog fasta på ”att kroppen sätter tanken i rörelse” 
(Szczepanski, 2007, s.13). För att abstrakta matematiska begrepp som talföljd, 
lika många, antal och siffror skulle bli mer konkreta försökte vi förena kropp, 
känslor, vilja och tanke och få det holistiska lärande som både Vygotskij (1978, 
1995) och utomhuspedagogiken (Szczepanski, 2007) förespråkar. Vygotskij 
(1978) betonar vikten av att engagera kroppen i lärandet och detta försökte vi 
att göra så mycket som möjligt. Barnen sprang, hämtade pinnar, hoppade, 
klättrade på stenar och spanade uppmärksamt efter djur. Redan i 
planeringsstadiet utmanade vi oss själva att skapa en lärandesituation som 
kombinerade samspel med eget arbete och fantasi med konkret verklighet. Vi 
använde oss av barnens konkreta värld av tappade tänder, handens fem 
fingrar och semesterplaner, men lekte också tillsammans med dem att blad 
var smörgåsar och kottar köttbullar. Vi växlade mellan samarbete och enskilda 
övningar för att variera och utmana alla att vara aktiva. Samarbete och fantasi 
är viktiga faktorer i lärandeprocessen anser Vygotskij (1995; Strandberg, 
2006) och utomhuspedagogiken använder samspel och fantasilek som 
redskap i lärandeprocesser (Hammarsten, 2012).  
 

6.2. Utomhuspedagogik som komplement  
I vårt syfte skrev vi att vi ville undersöka om utomhuspedagogik kan vara ett 
komplement till traditionell klassrumsundervisning. Efter att ha genomfört 
våra aktiviteter och utvärderat våra två lektionstillfällen upplever vi det som 
rimligt att lärare i sin undervisning använder sig av utomhuspedagogik 
regelbundet. Szczepanski (2007) propagerar inte för att all undervisning ska 
ske ute men han skriver att uterummet har stor potential och att det krävs ett 
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växelspel mellan teori och praktik för att uppnå ett hållbart lärande. I 
traditionell klassrumsundervisning åtskiljs praktik och teori (Szczepanski, 
2007) och Dewey (2005) påpekade redan för 100 år sedan att elever upplever 
teoretisk klassrumsundervisning som trist vilket leder till att de förlorar lusten 
att lära. Flera av de sex-åringar vi genomförde aktiviteterna med beskrev att 
matematik bara handlade om siffror, plus och minus. De såg inte att de 
praktiska övningar som vi genomförde var matematik. Utifrån våra 
observationer i genomförandet och den litteratur vi läst tror vi att 
utomhusmatematik är nödvändig för att lärandet ska bli upplevelsebaserat 
och verklighetsanknutet för barnen. Visserligen finns det enligt Szczepanski (i 
Berg, 2011) inga bevis för att det är utemiljön som är orsaken till att barn lär 
sig mer ute. Szczepanski säger att både pedagogen och utemiljön påverkar 
lärandet och att det är omöjligt att fastslå orsak och verkan. Vi är inspirerade 
och vill gärna arbeta med utomhuspedagogik men vi förstår att tröskeln kan 
vara hög för många lärare. Vi har insett att det är en process att förankra det 
utomhusdidaktiska förhållningssättet för vi upplevde att vi lätt föll in i rollen 
som förmedlare av kunskap. Det krävs kompetensutveckling (Olsson, 2008) 
för att nå de utomhusdidaktiska målen. Vi tycker att det finns mycket 
handledning och tips på idéer men vi tror att utomhusdidaktik till stor del 
handlar om lärares inställning och förhållningssätt och det är där fortbildning 
behövs. Vi upplevde det som en utmaning att undervisa i utomhusmiljön och 
upptäckte att utomhuspedagogikens förhållningssätt är något vi vill lära oss 
mer om och ta med oss ut i arbetslivet.  

 
6.3. Uterummet som pedagogisk resurs 
Miljön och platsen för lärande är viktig i utomhuspedagogiken (Szczepanski, 
2007) och när vi planerade våra aktiviteter ville vi använda oss av skogsmiljön 
i närheten av skolan så mycket som möjligt. Skolan, som byggnad och 
struktur, är barns arbetsplats (Björklid, 2005) men är det en miljö som är 
anpassad till barn? Barn kan beskrivas som aktiva, kreativa och fulla av egna 
erfarenheter (Wagner, 2004; Dewey, 2005) och de är av naturen utforskare 
och upptäckare (Elfström et al., 2008). Alla dessa egenskaper såg vi under 
genomförandet av aktiviteterna. I vårt utvecklingsarbete valde vi att använda 
oss av uterummet för att skapa en lärandesituation som kunde möta barns 
naturliga rörelsebehov, nyfikenhet och kreativitet och vi använde oss av den 
konkreta platsen med dess naturmaterial. Under tillfälle ett påverkades grupp 
B på ett starkt sätt av skogen och dess innehåll. Barnen spanade efter djur och 
när de hittade en nyckelpiga hamnade den i fokus. Två av fem aktiviteter fick 
läggas åt sidan för att istället ge plats åt barnens eget utforskande och 
upptäckande. De kom med initiativet att bygga en skog av kottar och pinnar åt 
nyckelpigan och vi pratade om hur nyckelpigor ser ut och vad de gör. 
Nyckelpigan inspirerade även till en påhittad matematiklek som ersatte en 
planerad aktivitet. Vi reflekterade över att vi både använde oss av och blev 
distraherade av uterummet. Vygotskij (1978) skriver att rummet både kan 
försvåra och underlätta barns lärande vilket vi upplevde under aktiviteterna. 
 
Erfarenheterna i de två olika grupperna blev olika under tillfälle ett eftersom 
vi som lärare var olika mycket tillåtande när det gällde att låta barnen påverka 
aktiviteterna utifrån sina perspektiv. Vi upplevde just det som Olsson (2008) 
beskriver som något som lärare måste vara medvetna om, nämligen att barn 



22 

 

kan associera och komma med egna initiativ till aktiviteter och att lärare då 
måste släppa lite på planeringen och strukturen, vilket leder till att läraren får 
mindre kontroll. Känslan av att inte ha full kontroll är också enligt 
Szczepanski (2009) en orsak till att lärare väljer bort utemiljön som 
lärandemiljö. Vi upplevde det svårt att hålla en bra balans när det gällde hur 
mycket vi som vuxna skulle bestämma och styra och hur mycket av barnens 
egna idéer vi skulle använda. Det blev också tydligt att barnen i grupp B under 
båda tillfällena var mer självständiga och lämnade strukturen medan barnen i 
grupp A utförde alla aktiviteter under mera kontrollerade former. Vi tror att 
en orsak kan ha varit att grupp A blev filmad vid första tillfället, vilket skapade 
en pressad känsla av att mer detaljerat följa planeringen och detta kan ha 
format barnen att under det andra tillfället förhålla sig på samma sätt. 
Utomhuspedagogiken har stor potential att möta elever där de är och skapa 
möjligheter för större självständighet. Olika lärmiljöer har olika syften och 
klassrummet och uterummet måste komplettera varandra för att tillsammans 
stödja det optimala lärandet (Szczepanski, 2007).  
 

6.4. Matematik i uterummet  
Enligt läroplanen, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, 2011) ska olika uttrycksformer uppmuntras och i 
skolarbetet ska de intellektuella lika väl som de sinnliga, praktiska och 
estetiska perspektiven uppmärksammas. Genom våra aktiviteter ville vi 
stimulera och engagera barnen. De fick använda sig av sina sinnen och sin 
kropp när de till exempel använde kottar för att på ett konkret sätt träna 
antalskonstans och när de lekte tandleken för att träna talföljden. I 
matematikundervisningen är det betydelsefullt att barnen får vara aktiva, 
skapande och kreativa, samt att de får använda sig av ett laborativt arbetssätt 
(Malmer, 2002). Det här är något vi anser som centralt och som skulle 
genomsyra våra aktiviteter. Det kunde observeras att barnen upplevde det 
som lustfyllt när de genom lek fick öva på talföljden. Barnen levde sig även in i 
sina roller som detektiver och var engagerade och följde med in i fantasins 
värld, där kottar blev köttbullar och löv blev smörgåsar. Barnens uppfattning 
att det var roligt att göra dessa aktiviteter, var också något som framkom av 
deras utvärdering. Vi ville att barnen skulle erfara ett upplevelsebaserat 
lärande genom att få vara aktiva medskapare i lärsituationerna och att få 
känna igen sig själva som detektiver på jakt efter en lösning på mysteriet. Vi 
upplevde att nästan alla barn var intresserade och ivriga att få lösa uppdragen 
då de med stor entusiasm diskuterade vilket djur det kunde vara som var 
försvunnet respektive vem som tagit drottningens ring. 
 
Det var betydelsefullt att synliggöra för barnen att det var matematik vi 
arbetade med, då de med lätthet klarade alla övningar och behärskade många 
matematiska begrepp. Ändå var det några barn som inte upplevde att de 
kunde matematik. Vi tycker att det behöver uppmärksammas att även sådana 
här praktiska aktiviteter är matematik, för att barn inte ska koppla ämnet 
enbart till övningar med papper, penna och addition och subtraktion. Vi ville 
synliggöra och diskutera det matematiska språket i våra aktiviteter. 
Matematik är inte enbart siffror utan kanske främst ett språk som barnen 
behöver lära sig förstå och använda i meningsfulla sammanhang (Molander et 
al., 2006; Sterner, 2006). Här kunde vi se att barnen uppfattade att det fanns 
många olika begrepp och de kom med egna förslag, som vi kunde utveckla 
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tillsammans i gruppen. Vi ville att barnen skulle lösa uppdragen i grupp. 
Vygotskij (1978) anser lärandet sker i meningsfulla samspel, där även fantasi 
och skaparkraft är viktiga beståndsdelar för att förena känsla, kropp och 
tanke. Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som vi tycker kan användas 
för att stimulera alla sinnen och ge ett upplevelsebaserat lärande i matematik. 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (2012) menar att 
utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till ett lärande där 
upplevelser och reflektion samspelar genom konkreta erfarenheter. 
 

6.5. Utvärdering av genomförandet 
Efter att vi utvärderat aktiviteterna kunde vi konstatera att de borde varit 
kortare eller färre, eftersom vi märkte att några av barnen tappade intresset 
ibland. Vi funderar på om orsaken till det kan ha varit att aktiviteterna var för 
enkla. När vi gjorde vår planering så tänkte vi att vi skulle göra lätta övningar 
vid första tillfället för att alla skulle få en känsla av att de behärskade 
matematik, men i efterhand inser vi att de flesta övningarna blev alldeles för 
enkla. Vi borde ha tagit reda på barnens tidigare erfarenheter av matematik, 
för då hade vi kunnat möta barnen i deras kunskapsprocess och ge dem större 
utmaningar. En annan orsak till att vissa barn tröttnade kan ha varit att de 
fick för lite inflytande i undervisningssituationen. Flera av barnen hittade 
nyckelpigor som de var intresserade av och det hade vi kunnat utveckla vidare, 
vilket delvis gjordes i en av grupperna. Naturligtvis inser vi att det är svårt att 
skapa en intressant lärsituation vid varje tillfälle och därför skulle vi vilja 
jobba tematiskt, till exempel med temat detektivbyrå. Lärandet skulle då ha en 
plattform att utgå från och flera ämnen skulle kunna integreras i 
detektivleken. En utveckling av aktiviteterna kan vara att barnen i en liten 
grupp får hitta på egna detektivuppdrag som klasskamraterna sedan får 
utföra.  
 
Genom våra aktiviteter har vi upplevt att leken kan vara ett sätt att integrera 
process-lärande i skolan. Leken har en oerhörd dynamik som borde utnyttjas 
mer i barns lärandeprocesser. Matematik uppgifterna som vi gjorde med 
barnen blev inte abstrakta och isolerade då de fick ett sammanhang och ett 
meningsfullt innehåll genom att vi använde oss av detektivleken. När barnen 
fick hitta på nya hopp-sätt så utvecklade ett barn idén om hundra-hoppet, 
vilket ledde till att vi pratade om hur tio hundringar blir ett tusen. Alla blev 
förvånade när de hoppade och det helt plötsligt blev ett tusenhopp istället för 
ett hundrahopp. Detektivuppdragen hade givetvis gått att genomföra 
inomhus, men vi anser att förutsättningarna var bättre i utemiljön. Utomhus 
hade barnen större möjligheter att använda sin kropp och där erbjöds en 
mångfald av sinnesintryck. Det var optimalt att genomföra aktiviteterna i en 
skogmiljö som var inspirerande och stimulerande. Vi ville att barnen skulle få 
uppleva uterummets möjligheter. Barnen var vana att vara ute i skogen och 
kände sig hemma i denna miljö, vilket var en fördel för oss. Ett alternativ hade 
varit att utföra dessa övningar på skolgården om vi inte hade haft tillgång till 
skogsmiljön.  
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6.6. Pedagogiska och didaktiska slutsatser 
I vårt utvecklingsarbete har vi försökt att visa förskoleklassbarn den praktiska 
och laborativa sidan av matematik. Självklart kan detta göras inomhus med 
hjälp av plockmaterial men vi tror att utemiljön är en stor inspirationskälla för 
barn. I exempelvis skogen har de allt naturmaterial mitt framför ögonen och 
inget särskilt material behöver plockas fram och sedan städas undan. Leken 
blir en naturlig del av lärandeprocessen och det finns stora ytor att röra sig på. 
Barn får större möjligheter att använda sin kropp och de möts av fler och helt 
andra syn-, hörsel- och känselintryck än inomhus. Skogen har liv och det sker 
en ständig aktivitet i djur- och växtlivet som inte går att återskapa inomhus 
och som med hjälp av matematik kan beskrivas, mätas och räknas. 
Matematiken praktiseras mitt i vardagen och verkligheten, tillsammans i 
grupp istället för individuellt med hjälp av läroböcker.  
 
Vi tycker inte att klassrummet generellt tillgodoser barns behov av att få 
upptäcka, leka och vara konkreta och praktiska. Vår erfarenhet är att barn av 
naturen är aktiva, nyfikna och kreativa. Klassrumsmiljön känns begränsande 
och vi tror att det optimala lärandet sker i växelspelet mellan inomhus- och 
utomhusmiljön. Utomhuspedagogiken och uterummet med sin lärandemiljö 
skapar möjligheter till ett mer hållbart lärande. Vi anser att 
utomhuspedagogikens didaktik ser barn som medskapare istället för 
mottagare och utgår från barns perspektiv. Barn är fulla av fantasi, nyfikenhet 
och frågor och det försöker utomhusdidaktiken ta vara på. Vi tycker att det 
vore eftersträvansvärt att även använda utomhuspedagogikens didaktik 
inomhus, innanför skolans väggar. Som fortsatt forskning föreslår vi en 
undersökning som jämför barns engagemang, aktivitet och delaktighet i 
lärandesituationer i inomhus- och utomhusmiljö. Det skulle vara intressant 
att se om det blir någon skillnad i resultatet mellan miljöerna.   
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8. Bilagor 
 

8.1. Bilaga 1 - Missivbrev 
Hej!  
 
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som heter Lena Dinesen 
och Cornelia Paz och vi skriver ett examensarbete om utomhuspedagogik. 
Utomhusmiljön tycker vi är ett utmärkt komplement till klassrummet, därför 
vill vi genomföra aktiviteter ute. Skolbarn behöver i större utsträckning få 
använda alla sina sinnen och kroppen som redskap i lärandet. Vi vill också 
stimulera deras upptäckarlust, kreativitet och fantasi. 
 
I vår studie vill vi undersöka om utomhusmiljön är en stimulerande 
lärandemiljö som kan användas för matematikundervisning. Vi kommer att 
genomföra några samlingar under vecka 12 och 13 och observera barnen för 
att se hur utemiljön påverkar inlärningen. Undersökningen kommer att 
genomföras med barn i förskoleklassåldern därför att vi båda är intresserade 
av att arbeta med barn i den åldern. 
 
Studien kommer att dokumenteras genom videofilmning och fotografering för 
att vi sedan ska kunna analysera och utvärdera arbetet. Materialet vi samlar in 
kommer bara att användas i vårt examensarbete, inga namn eller bilder på 
ansikten kommer att visas i vårt skriftliga examensarbete. Vi kommer dock att 
visa några minuters film under redovisningen på Mälardalens högskola, sedan 
kommer videomaterialet att förstöras. Deltagandet är frivilligt men vi hoppas 
att alla vill delta. Eftersom eleverna är minderåriga krävs det att vi får 
vårdnadshavares medgivande.  
 
Med vänlig hälsning Lena och Cornelia 
 
Vid frågor kontaktas Lena Dinesen tel. xxxxx 
                                       Cornelia Paz tel. xxxxx  
                                       Handledare: Martina Norling 
 
 
Svar lämnas till förskoleklassens personal senast fredagen den 16 mars. 
 
       Mitt barn får delta                       
 
       Mitt barn får inte delta                     
                                                                       
 
 
 
 
Barnets namn 
 

 
Vårdnadshavares underskrift 
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8.2. Bilaga 2 - Lokal Pedagogisk Planering    
 
1. Område och åldersgrupp 
Matematiska begrepp, taluppfattning i en förskoleklass. 
 
2. Förankring i kapitel 1 och 2 i Lgr 11 
 
Förankring i kapitel 1 
– Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
– Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt 
under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna 
sig kunskaper. 
 
Förankring i kapitel 2 
– Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 
verksamhet. 
– Skolan ska ansvara för att varje elev kan använda sig av matematiskt 
tänkande för vidare studier och i vardagslivet. 
 
3. Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll 
 
Syfte 
– Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen 
– Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik 
och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.  
 
Centralt innehåll 
– Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de 
kan användas för att ange antal och ordning. 
 
4. Konkretiserade mål för lektionerna 
– Få en förståelse för antalskonstans 1-5 
– Få en förståelse begreppen lika många, fler och färre 
– Få en förståelse för taluppfattning och talföljd 1-10 
– Känna igen siffror 
– Få en förståelse för talkamraterna till 5 
 
5. Arbetssätt och arbetsformer 
Vi planerar att dela gruppen och arbeta med två grupper parallellt.  
Vi kommer att arbeta med detta under två tillfällen. Under det andra tillfället 
ökar vi svårighetsgraden på aktiviteterna.  
Vi har planerat att göra dessa aktiviteter utomhus, i den närliggande skogen.  
Aktiviteterna är planerade som ett detektivuppdrag, där barnen får lösa olika 
uppdrag för att på så sätt få ledtrådar som leder till lösningen på mysteriet. De 
får besöka fem stationer, där vi kommer att arbeta med ovanstående 
konkretiserade mål. 
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8.3. Bilaga 3 - Detalj planering 
 
För att eleverna ska känna sig delaktiga och för att vi ska engagera dem och 
använda oss av deras livsvärld så har vi valt att arbeta med deckargenren. Som 
en genomgående röd tråd i de matematiksamlingar som vi vill göra har vi valt 
att skapa en känsla av att vi har ett detektivuppdrag. Vi vet av erfarenhet att 
böckerna om exempelvis LasseMajas detektivbyrå är populära i 6-årsåldern.  
 
Vi kommer att ansvara för två lektionspass på 75 min. Under varje pass 
kommer vi att ha fem samlingar som kommer att bilda fem stationer. Passen 
kommer att ligga med en veckas mellanrum. Upplägget kommer att bli att 
eleverna få hjälpa till att reda ut ett fall. Varje grupp kommer att ha en vit 
vaxduk som används som underlag för att visa materialet tydligare. Vid varje 
station hänger det en plastficka med instruktioner och det material som 
behövs. 
 
Detektivberättelse 1 
Vi kommer att förklara för eleverna att vi har fått ett telefonsamtal från chefen 
för en djurpark. Han ber oss om hjälp eftersom ett av djuren försvunnit. Vi 
kommer att ha en karta över området och förklara att chefen märkt ut fem 
ställen där han tror att djuret kan ha varit. Tyvärr hade chefen så bråttom att 
han glömde berätta vad det var för sorts djur som kommit bort. Nu måste vi 
försöka att hjälpa till. Vid de fem utmärkta platserna kommer det att finnas 
ledtrådar som eleverna kommer att få efter att de klarat av en 
matematikövning. Djuret som kommit bort är en tiger och de spår han lämnat 
efter sig är mat, tassavtryck, svans, vassa tänder och ränder. Ledtrådarna 
kommer att vara fem bilder som vid sista stationen kommer att diskuteras för 
att lösa fallet.  
 
Detektivberättelse 2 
Under det andra tillfället kommer vi att använda oss av samma upplägg. Vi 
har då fått ett samtal från kungen som berättar att drottningens diamantring 
är borta. Han ber oss om hjälp med att reda ut fallet. Det finns fem misstänkta 
som varit i drottningens rum under dagen. Vi kommer att gå till de fem platser 
som användes under förra lektionspasset och på varje plats prata om en av de 
misstänkta. Detta kommer att ske genom olika matematikövningar, vilka 
behandlar samma matematikbegrepp som under förra passet. 
Detektivberättelsen kommer att markeras med kursiv text. 
 
Station 1: Antalskonstans och laborera med antalet 5 
 
Vecka 1- Vi kommer att berätta att vi behöver arbeta med matematik för att 
lösa fallet. På den markerade platsen på kartan kommer det att finnas fullt 
med stora grankottar. Kottarna får symbolisera den mat som djuret vill äta, 
dvs. kött. Vi kommer att placera ut fem kottar på vaxduken och fråga hur 
många de är. Sedan kommer vi att flytta på kottarna för att visa eleverna att 
antalet hela tiden är konstant trots att de flyttas. Eleverna kommer sedan att 
få ta fem kottar var och laborera med dem. Vi kommer att fråga eleverna om 
de kan lägga de fem kottarna på andra sätt. Uppmärksamma eleverna på det 
gemensamma antalet kottar/köttbullar och att det blir många. Djuret verkar 
vara väldigt hungrigt! Som avslutning får gruppen en ledtråd. 
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Vecka 2- Vi kommer att visa kort på de fem misstänkta. Eleverna tar fem 
kottar som symboliserar korten. Först repeterar vi antal 5. Sedan ändrar vi 
antalet genom att ta bort 1 och frågar hur många som är kvar och fortsätter att 
ta bort 2, hur många är kvar o.s.v. Sedan pratar vi med eleverna och frågar om 
de tror att de misstänkta kan ha samarbetat med varandra. Hur kan 
fördelningen se ut då?  Laborera med detta genom att använda 
femkamraterna, vilket innebär att vi visar hur talet fem kan delas upp på olika 
sätt. 
  
Här pratar vi om att städerskan är misstänkt för hon har någonting som 
buktar ut på sitt ringfinger under sina städhandskar. Men det visar sig vara 
hennes egen dödskallering.  Vi visar barnen ringen och då är städerskan inte 
längre misstänkt. 
 
Station 2: Begreppen lika många, en mer och en mindre 
 
Vecka 1- Djuret har lämnat tass spår efter sig på marken, men hur många tår 
har det? Här kommer vi att prata om lika många. Vi kommer att jämföra med 
våra händer och se att de har fem fingrar. Sedan kommer vi att lägga ut 
naturföremål som exempelvis kottar på vaxduken och be eleverna att hämta 
lika många och lägga framför sig.  
 
Vecka 2- Nästa misstänkta är prinsessbabyn, för hon kröp in och ut ur 
drottningens rum med olika leksaker. Här repeterar vi först begreppet lika 
många. Eleverna får hämta fem naturföremål var. Vi kopplar sedan övningen 
till prinsessbabyns lek. Exempelvis hade hon först tre bollar, sen hämtade hon 
en till, sen tog hon bort en o.s.v. Vi använder naturföremål som får 
symbolisera prinsessbabyns leksaker och lägger till och tar bort ett föremål. 
Drottningen tyckte att hon kröp iväg med något i munnen som liknade den 
försvunna ringen. Men det var en napp, visa en napp för barnen. Nu är inte 
heller prinsessbabyn misstänkt. 
 
Station 3: Siffror (1-9) 
 
Vecka 1- På den här stationen hittar vi ett antal halvmeters långa snören. De 
får symbolisera djurets svans och eleverna får gissa vilken kroppsdel det är. 
Snörena kan sedan användas till att forma siffror. Man kan ställa frågor till 
eleverna som exempelvis, ”Hur många ben tror ni att djuret har?” och ”Hur 
många öron tro ni djuret har?” för att inspirera dem att börja forma siffror 
med snöret. Vi kan inte ta för givet att de kan forma siffrorna. Ordet siffra ska 
användas för att förtydliga att vi håller på med matematik och visa att det 
finns ord på matetatikspråket. 
 
Vecka 2- Den misstänkta nu är vakten för han har tappat bort telefon 
numret till drottningen och han var in i hennes rum för att fråga om telefon 
numret. Han har svårt att komma ihåg siffror. Vi får hjälpa honom att träna 
på siffror.  
Eleverna får göra en siffra med sitt snöre, sen bildar alla elevernas siffror ett 
telefon nummer. Sedan får eleverna hämta samma antal föremål i skogen som 
de enskilda siffrorna visar för att koppla antal till symbolen. 
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Drottningen såg att vakten hade något som buktade ut i bröstfickan på 
kavajen och att det glimmade som guld. Men det visade sig vara en godisbit 
inslaget i guldpapper, visa en godis för eleverna. 
 
Station 4: Talföljd 1-10 
 
Vecka 1- Här kommer vi att leka en lek för att öva på talföljden. Eleverna 
ställer sig i en ring och får vara tänder i en mun. Lösenordet är nämligen vassa 
tänder. Vi frågar om någon av dem tappat sina framtänder än och berättar att 
djur också tappar tänder. I sexårs-åldern börjar de tappa sina tänder så detta 
är ett aktuellt ämne för dem. Vi börjar med att säga 1 och eleven bredvid 
fortsätter att räkna. Den som säger 5 får sätta sig och så börjar det om från 1. 
Den som sätter sig blir en tappad tand. Leken kan även göras upp till 10 om 
det verkar vara för lätt med 5. 
 
Vecka 2-Trädgårdsmästaren är en av de misstänkta för han var inne i 
drottningens rum och bad om att få vara ledig. Det tyckte drottningen var 
mycket misstänkt för hon trodde att han skulle åka iväg och sälja hennes 
ring. Hon går därför och frågar honom varför han vill vara ledig, men det 
visar sig att han ska åka på en hopptävling. Då är det inte han. 
Trädgårdsmästaren älskar att träna på olika hopp och hälsar att vi också 
borde träna att hoppa. 
Vi tränar på att hoppa och räkna samtidigt genom att göra tio små myrhopp, 
tio gånger på ett ben, tio fjärilshopp, tio jämfota hopp och tio elefanthopp. 
Barnen får gärna komma med egna förslag på hoppstilar. 
 
Station 5: Jämföra antal och begreppen fler och färre 
 
Vecka 1- Vi börjar med att be eleverna att hämta pinnar och lägga framför sig 
på vaxduken. Sedan kan de få sortera korta och långa pinnar i två högar. Vi 
börjar med att titta på den ena högen och dela upp i olika mindre högar för att 
prata om begreppen fler och färre. Sedan jämför vi med den andra högen för 
att eleverna ska se att exempelvis fem små pinnar är fler än två stora. Vi 
kommer att fråga eleverna vad randigt är, be dem lägga pinnarna så det blir 
randigt och säga att det är lösenordet. (Fem myror är fler är fyra elefanter.)  
 
Avslutning: Vid varje station får eleverna en ledtråd om det borttappade 
djuret. Vid den sista stationen tas bilderna fram och alla får diskutera vilket 
djur det kan vara.  
 
Vecka 2- Bagaren är misstänkt för han har varit inne i drottningens rum 
med frukostbrickan.  
Bagaren har svårt med orden fler och färre. Vet ni vad det betyder? 
Diskutera med barnen om ovanstående begrepp. Vidare tar vi upp problemet 
med att bagaren första dagen gav drottningen tre smörgåsar, då sa hon, 
”Imorgon vill jag ha fler”, hur många ska han då ge henne? Laborera med 
naturföremål som symboler för smörgåsarna. Sen när hon fick fem så ville hon 
ha färre, hur gör vi då o.s.v. 
Avslutning: Vi tar fram bilderna på alla de misstänkta och diskuterar hur 
det gick för dem. Till slut återstår bagaren, tror ni att det är han? 
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Men nu ska ni få höra, när drottningen åt sin frukost nästa dag så kände hon 
något hårt när hon tuggade på sin smörgås. Det var hennes försvunna ring 
hon bet på, ringen låg i brödet… Hon blev jätte förvånad och funderade hur 
det hela gått till.  Hon kom på att när hon diskade sin frukostbricka igår, så 
tog hon av sig sin ring och la den på bänken. Där vid bänken stod bagaren 
och bakade. Hur tror ni att ringen hamnade i degen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

8.4. Bilaga 4 - Detektivkarta 

 


