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”Alla djuren äger stenar, pinnar och kottar...”  
 
Agneta Gustafsson är förskollärare, Yvonne Johansson 
och Gun-Britt Jernberg är lågstadielärare vid 
Fjällängsskolan i Östersund. På skolgården, lekplatsen, i 
parken och i skogen upptäcker vi och tar tillvara på 
matematiken omkring oss. 
I utemiljön ges mängder av tillfällen att utöva matematik på ett 
lekfullt, varierat och konkret sätt som gör det lättare för barn 
att förstå matematik. Kottar, pinnar, löv, träd, stenar, vatten, 
snö och sand är några exempel på vad barnen använder för att 
utveckla sin matematiska förståelse.  

Att stimulera barns intresse för naturen är också viktigt. Barnen får upptäcka att naturen är både 
en rolig lek- och läroplats. Utemiljön lämpar sig dessutom väldigt bra för samarbete, reflektion, 
argumentation och språkutveckling, som är viktigt för barns matematiska utveckling. 

Förslag på övningar – Mattelektioner i skogen 

• Gör en slumpmässig indelning av barnen genom att alla hämtar en pinne. Låt barnen ställa sig i 
led efter pinnens längd med den kortaste först. Dela sedan in i lämpliga gruppstorlekar. Ge 
barnen tips, tycker de att de har en kort pinne ställer de sig i början, mellanlång pinne i mitten 
eller en lång pinne ställer de sig i slutet av ledet. 

• Samla kottar på tid. Låt barnen först uppskatta hur många kottar de tror att gruppen hinner 
samla på ex. 2 minuter. Blev det fler, färre eller lika många? Hur gjorde ni när ni räknade 
kottarna? 

• Dela kottarna lika mellan varandra. På vilket sätt delade ni kottarna? 
• Hur lång rad kan det bli av kottarna? Uppskatta först och markera. Blev den längre eller kortare ? 
• Pricka träd. Alla i gruppen tar 10 kottar var. Enas om ett träd att kasta prick på. Stega ca 10 steg 

bort från trädet. Turas om att föra protokoll. Räkna träffarna enskilt/hela gruppens. Gör sedan 
diagram i klassrummet och diskutera stora/små kliv, tjocka/smala träd. Öka svårighetsgraden 
genom att ge poäng för varje träff. 

Problemlösning i skogen 

Djurens skatter. Alla djuren äger stenar, pinnar och kottar. Exempel på problemlösningskort som 
barnen löser i par/grupp: 
 
Harens skatter 
• Dubbelt så många kottar som pinnar. 
• Hälften så många stenar som pinnar. 
• Det är mindre än 10 skatter tillsammans. 
 
Fågelns skatter 
• Det är 2 stenar 
• Dubbelt så många pinnar som stenar 
• Det är 7 skatter 
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Utematematik om tid på skolgården 

På dessa frågor ska barnet gissa svaret först, och prova sedan: 
• Vad tar längre tid, att fylla en hink med sand med hjälp av en spade eller springa runt skolan? 
• Vad tar längre tid, att räkna högt till 50 eller att bolla mot ett plank 5 gånger? 
• Vad tar längre tid, att springa över hängbron 5 gånger eller att hitta 20 kottar? 
• Vad tar längre tid, att hoppa hopprep 10 gånger eller att hoppa hage 2 gånger? 
 
Uppskatta en minut. Barnen står i en ring med ryggen mot mitten och blundar. Vid en given signal 
börjar tiden räknas. Barnen räcker upp handen när en minut har gått. Den vuxne blåser av när det 
gått en minut. 
 
Vad hinner vi (grupp om 4–5 barn) på 1 minut? Använd gärna ett minuttimglas. 
• Hinner vi springa runt skolan? 
• Hinner vi bolla i ring 5 varv? 
• Hinner vi bygga 2 trianglar med hjälp av pinnar? 
• Hinner vi göra 20 sandkakor? 

Längder och areor i skog och mark 

Mät upp och märk ut ett område som är 10 * 10 meter. 
• Hur många kvadratmeter är det? 
• Hur många granar, tallar, aspar, björkar, enar och myrstackar finns inom området? 
• Räkna och gör ett diagram 
 
Mät upp och märk ut en kvadratmeter.  
• Räkna olika sorters växter.  
• Gör en artförteckning.  
• Jämför med en annan kvadratmeter. 
 
Hur skulle vi kunna mäta arean av ett löv, ett tussilagoblad eller ett maskrosblad?  
• Ordna ett antal blad och löv efter storlek.  
• Mät arean med hjälp av cm-rutad OH-film. (Kopiera cm-rutat papper på OH-film.)  
• Rita av och anteckna! 
 
Hur långt är det härifrån till den stora granen?  
• Skatta och mät!  
• Gör lika med flera sträckor. Här kan barnen använda ett 10-metersrep. 
 
Övningarna är hämtade från häftet ”Räkna med utemiljön”. Där finns fler tips på matteaktiviteter att 
göra ute. Börja med någon liten övning. Har man bara börjat brukar nya idéer komma efterhand.  
 
Lycka till! 
Yvonne Johansson, Agneta Gustafsson och Gun-Britt Jernberg 
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Frågor om häftet: 

yvonne.johansson@zonline.se 
agneta.gustavsson@zonline.se 
gunbritt.jernberg@zonline.se 

Litteratur 

Lärarhandledning  Multimatte.  I Olsson, M Forsbäck och A Mårtensson.   
Natur och kultur. 

Länktips: 

www.smal-matte.com 
www.ncm.gu.se 


