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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever upplever matematikundervisning 

utomhus samt vilket lektionsinnehåll eleverna kommer ihåg efter genomförd lektion. 

Studien utgörs av intervjuer med tolv elever i årskurs 5. Grunden för studien är en 

lektion som genomförts några veckor innan intervjuerna där utomhusmatematik använts 

som undervisningsmetod. Intervjuerna har bestått av frågor kring denna lektion och 

elevernas uppfattningar av den. Intervjuerna har genomförts i grupper om tre. 

Resultaten har redovisats i diagram och jämförts med tidigare forskning inom området. 

Resultatet antyder att utomhusmatematik har många fördelar, som exempelvis att 

abstrakt matematik kan konkretiseras, och att eleverna överlag har en positiv 

uppfattning om utomhusmatematik. En av de negativa aspekterna som eleverna kan se 

med utomhusmatematik är att det kan bli oordning och brist på fokus bland eleverna. Vi 

ser att detta problem skulle kunna bero på val av plats för att genomföra 

undervisningen. Elevernas tidigare associationer till en plats kan påverka ordning och 

fokus i gruppen. 

 

Nyckelord: Utomhusmatematik, utomhuspedagogik, elevers uppfattningar, elevers 

minne av innehåll 

 

 

 

 

 
 
 
  

2 



 

 

 

  

Innehåll 
1 Inledning………………………………………………………………………………4 
2 Bakgrund.……………………………………………………………………………..5 
3 Syfte & Frågeställningar….……………………………………………….…………5 
4 Litteraturgenomgång………………………………………………………………...6 

4.1 Vad är utomhusmatematik? ....................................................................................6 
4.2 Stöd för utomhusmatematik i läroplanen ...............................................................7 

4.2.1 Kursplanen matematik  ................................................................................7 
4.2.2 Värdegrund och övergripande riktlinje  ......................................................7  

4.3 Minnet och utomhusmatematiken .........................................................................7 
4.4 Sociala fördelar med utomhusmatematik ..............................................................8 
4.5 vinster och problematik med konkretisering av matematik ...................................8 
4.6 Det matematiska idealklassrummet från elevers synvinkel ...................................9 
4.7 Problemlösning ......................................................................................................9 
4.8 Slutsats ..................................................................................................................10 

5 Vetenskapsteoretiskt 
perspektiv…………………………………………………....11 
    5.2 Fenomenografi ......................................................................................................11 
    5.3 Varför 
Fenomenografi?..........................................................................................11 
6 Metod ……………………………………………………………………………..…12 
    6.1 Underlag för intervjuer .........................................................................................12 
    6.2 Insamlingsmetod ...................................................................................................12 
    6.3 Urval .....................................................................................................................13 
    6.4 Analysmetod .........................................................................................................13 
    6.5 Etiska överväganden .............................................................................................14 
7 Resultat och Analys ……………………………………………………………..….15 

7.1 Elevernas samlade åsikter om en lektion i utomhusmatematik.....................15 
7.2 Vad minns eleverna från lektionen?............................................................20 

8 Diskussion …………………………………………………………………………...23 
8.1 Resultatdiskussion ...............................................................................................23 

8.1.1 Vad eleverna mindes ...................................................................................23 
8.1.2 Vad mindes eleverna inte ............................................................................23 
8.1.3 Elevernas erfarenheter från lektionen ........................................................24 

8.2 Metoddiskussion...................................................................................................24 
8.2.1 Metoden och minnet av lektionen ...............................................................25 

8.3 Yrkesverksamhet och vidare forskning ...............................................................25 
8.4 Slutsats …....…….................................................................................................26 

9  Referenser……………………………………………………………………...……27 
10 Bilagor…………………………………………………………………………...….30 

 
  

3 



 

 

 

  

1 Inledning 
Under vår utbildning till lärare i matematik med inriktning mot årskurs 4-6 har 
okonventionell undervisning som IKT (informations och kommunikationsteknik) och 
utomhusmatematik (praktisk metod utomhus) varit väl representerat. Detta stämmer ej 
överens med den bild av matematikundervisning som vi fått genom vår praktik där 
utomhusmatematiken varit gravt underrepresenterad.  
 
 I en tid när allt mer uppmärksamhet riktas åt elevernas slutresultat och betyg så kan 
utomhusundervisning te sig som ett vagt begrepp utan konkret motivering till hur det för 
elever mot kunskapsmålen jämfört med konventionell undervisning. I Lgr11 (Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) nämns inte 
utomhusmatematiken som metod även om det finns goda belägg för dess användning, 
inte minst i kursplanen för matematik, där det bland annat står att eleverna ska ”utveckla 
kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen…”  samt att de ska 
kunna variera sitt arbetssätt efter olika problems karaktär (Skolverket, 2011). 
 
I en rapport från Skolverket (2003) styrks bilden av att utomhusmatematik är dåligt 
representerat inom matematikundervisningen. Rapporten visar på ett alltför stort fokus 
på färdighetsträning inomhus och eget arbete i matematikböckerna. Detta kan bland 
annat leda till att många elever tappar både lusten att lära och tilltron till sin egen 
matematiska förmåga. Tidigare forskning visar att det kan finnas både psykiska och 
sociala fördelar med utomhusundervisning (Hartmyer & Mygind, 2016). Vi vill bidra 
till forskningen om utomhusmatematik genom att undersöka vad elever tycker om 
utomhusmatematik generellt samt hur mycket eleverna minns av lektionsinnehållet från 
en lektion i utomhusmatematik. Vi problematiserar alltså inte ett specifikt 
ämnesinnehåll, utan vill snarare se på vad utomhusmatematik som undervisningsmetod 
ger eleverna för behållning. 
 
Wester (2015) menar att det är av stor vikt att lyfta fram elevernas perspektiv gällande 
matematikundervisning då deras föreställningar och erfarenheter i hög grad påverkar 
hur lektioners slutresultat blir och vad eleverna tar till sig från lektionen. Vid en 
sammanställning av elevernas erfarenheter får vi tillgång till information om hur olika 
metoder hjälper eleverna att lära sig matematik, något som är mycket viktigt i 
skolverksamheten. 
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2 Bakgrund 
I början av arbetet ville vi göra en jämförande undersökning där vi ställde inomhus- och 
utomhusundervisning mot varandra. Med hänsyn till arbetets ringa tidsram valde vi 
dock att fokusera på vilken minnesbild och upplevelse elever har fått av en 
matematiklektion utomhus.  
 

3 Syfte & frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur elever upplever matematikundervisning 
utomhus, vilka erfarenheter de tar med sig från en lektion utomhus samt vilka 
lektionsmoment de kommer ihåg efter en lektion i utomhusmatematik. 
 
* Vilka delar av en utomhuslektion kan eleverna återberätta några veckor efter 
lektionen? 
 
* Vilka skillnader och likheter kan det finnas i en elevgrupps åsikter och erfarenheter 
om utomhusmatematik?  
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4 Litteraturbakgrund 
Till  detta kapitel har vi valt litteratur som förklarar vad utomhusmatematik är, hur den kan 
kopplas till läroplanen, hur tidigare forskning beskriver elevers åsikter om metoden samt varför 
utomhusmatematik kan vara relevant för att skapa ett bestående intryck hos elever av en lektion. 
Vi har även lyft litteratur som förklarar varför utomhusmatematik skulle  kunna hjälpa en elev 
att minnas lektionsinnehåll. 
 
4.1 Vad är utomhusmatematik? 
Begreppet utomhusmatematik innehåller flera delar som tillsammans skapar en helhet. 
Att endast förflytta matematikundervisningen från klassrummet till skolgården eller 
någon annan utomhusmiljö innebär inte att man automatiskt bedriver 
utomhusmatematik. Det krävs även en annan metodik som är anpassad till och utnyttjar 
utomhusmiljön till sin fördel. Utomhusmiljön erbjuder både större och annorlunda 
platser och material som på något sätt måste användas i ett pedagogiskt syfte.  
 
Utomhusmatematik är en del av utomhuspedagogiken och är enligt Nilsson, Sollervall 
och Milrad (2009) en metod som inte är menad att helt ersätta befintlig 
matematikundervisning, den bör istället användas som ett komplement till annan 
undervisning. Ur deras paper kan vi utläsa att utomhusmatematik är en metod där 
matematiken konkretiseras på olika sätt. Metoden kan dels användas för att förklara ett 
abstrakt begrepp såsom area i praktiken, men ger även eleverna  möjlighet att utöva 
problemlösning med praktiska hjälpmedel i samråd med klasskamrater (Nilsson, 
Sollervall och Milrad, 2009). Utomhusmatematik kan alltså anses ha en stark koppling 
till problemlösning. Utomhusmatematik är som tidigare nämnts inte en egen metod, 
utan är en del av den ämnesövergripande utomhuspedagogiken. Dahlgren & 
Szcrepanski (2001a) menar att den gemensamma grundtanken för all utomhuspedagogik 
är att den ska kunna möjliggöra konkretisering i det närliggande uterummet. Då 
utomhusmatematik ofta kan utföras med befintlig materiel är det ofta en praktik som 
kräver få resurser. 
 
“Utomhuspedagogikens didaktiska identitet och särart och därmed platsperspektiv, specificeras 
av förhållandet att den fysiska natur- och kulturmiljön utgör ramverket för lärandets innehåll. 
Argumentationen för ett platsperspektiv rymmer även ett undervisningstema, ett innehåll och ett 
sätt att lära.” Sczepansky (2013, s.4) 
 
Ett av utomhusmatematikens huvudsyften är att skapa kopplingar mellan den mer 
konkreta och praktiska matematiken med den abstrakta matematiken. För att göra detta 
behöver eleverna söka metoder och utforska matematiken. Man kan definiera 
problemlösning som tillfällen då eleven inte har någon på förhand färdig metod utan 
istället tvingas att söka efter en lämplig lösning på problemet. Kopplingen mellan 
utomhusmatematiken och problemlösning ligger därmed i deras metodsökande karaktär.  
  
Utomhusmatematik bör inte ses enbart som ett byte av omgivning, även om detta är en 
del, utan som ett byte av arbetssätt då förutsättningarna för undervisningen förändras. 
Undervisning i klassrummet har större möjlighet för teoretisk undervisning, medan 
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undervisning utomhus ger större möjlighet att arbeta praktiskt och att knyta 
matematiken till något konkret. Vi har nyttjat tidigare nämnda förhållande genom att 
intervjua elever om en lektion som kopplar tidigare teoretisk undervisning om 
decimaltal till hur man konkret använder decimaler i verkligheten. 
 
4.2 Stöd för utomhusmatematik i läroplanen  
 Utomhusmatematik är inte specifikt omskrivet i läroplanen, men det går ändå att finna 
belägg för metoden. 
 
4.2.1 Kursplanen matematik 
I läroplanens centrala innehåll och kunskapsmål för matematik står det att eleverna ska 
få undervisning i problemlösning samt att problemlösning är en av de matematiska 
förmågorna. Utomhusmatematiken är en problembaserad undervisningsmetod vilket gör 
kopplingen till denna förmåga extra tydlig, men även övriga förmågor kan tränas genom 
utomhusmatematik. Det framgår också att matematikundervisningen ska vara kopplat 
till vardagliga situationer vilket kan tolkas som ett sätt att konkretisera matematiken 
(skolverket 2011). 
 
4.2.2 Värdegrund och övergripande riktlinjer 
I skolans värdegrund kan vi utläsa att det är viktigt med varierade arbetsformer, samt att 
praktiska aspekter ska lyftas fram i undervisningen.  I skolans övergripande mål och 
riktlinjer kan vi även utläsa att utforskande, nyfikenhet och lust ska genomsyra 
undervisningen, att eleverna ska kunna lära och utforska i samarbete med andra samt att 
elever ska få möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Här står även att läraren ska låta 
eleverna prova olika arbetsformer i undervisningen (skolverket 2011). 
 
 
4.3 Minnet och utomhusmatematiken  
Fägerstam & Blom (2012) har utfört en studie där de bland annat jämförde klasser i 
högstadiet. Några klasser hade fått undervisning i bland annat matematik utomhus 
medan andra endast fått sin undervisning i en klassrumsmiljö. Studiens resultat pekar 
mot att eleverna som fått utomhusundervisning i större grad kom ihåg innehållet samt 
kunde ge relevanta exempel när de fick frågor om vad de gått igenom. Eleverna som fått 
sin undervisning inomhus kom i större grad ihåg vad lärarna gjorde medan eleverna i 
utomhusgruppen kom ihåg själva ämnesinnehållet. Detta menar författarna kan bero på 
att minnet gynnas av att man använder flera av sina sinnen (Fägerstam & Blom, 2012). 
Författarna påpekar dock att deras studie är för liten för att det ska gå att dra några 
generella slutsatser.  
 
Hwang och Nilsson (2011) säger att se, höra  och göra  är nyckelord när man pratar om 
långtidsminne. Detta stämmer väl in i Dahlgrens och Szczepanski (2001) text som lyfter 
att utomhusundervisning ger eleverna möjlighet att se, känna och uppleva sin närmiljö. 
Även vi ser just fysiska upplevelser som självklara aspekter av utomhusmatematiken, i 
och med att det är ett praktiskt arbetssätt där eleverna är de aktiva. Arbetssättet ger 
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dessutom eleverna möjlighet att arbeta med uppgifter mer “hands-on” än i en mer 
abstrakt matematikundervisning.  
 
Hwang och Nilsson (2011) talar om att arbetsminnet hos barn kan vara är på samma 
nivå som hos vuxna. Arbetsminnet är den del av minnet vi använder medan vi gör 
något, alltså det vi behöver minnas för att lösa en uppgift. Författarna delar även upp 
minnet i två skilda delar, episodiskt minne och semantiskt minne. Episodiskt minne 
behandlar saker vi varit med om, till exempel en mysig julafton eller när man var med i 
en tävling. Semantiskt minne behandlar ren faktakunskap som man lär sig under en 
lektion eller ur litteratur. Med utomhusmatematik ser vi en potentiell möjlighet att 
använda båda delarna av minnet i undervisningen eftersom utomhusmatematik 
innehåller moment av både praktiskt upplevelsebaserat lärande och semantik i form av 
ämnesinnehåll. Dahlgren och Szczepanski (2001a) stärker bilden av att 
utomhusmatematik kan hjälpa elever att minnas sin undervisning när de säger att: “En 
undervisning som tydligare konfronterar oss med olika sinnesintryck ger bättre 
minnesbehållning”(Dahlgren och Szczepanski 2001a, s.24).  
 
4.4 Sociala fördelar 
I A retrospective study of social relations in a Danish primary school class taught in 
‘udeskole’  skriver Hartmeyer & Mygind (2016) om några av de sociala fördelar som 
utomhusundervisning kan leda till. I sin text identifierar författarna sex olika kategorier 
av kortsiktiga och långsiktiga sociala aspekter. De fyra första aspekterna ‘play’ , 
‘interaction’ , ‘participation’  och ‘pupil-centered tasks’  beskrivs som viktiga för att 
bilda positiva sociala relationer under själva undervisningstillfället. De övriga två 
‘cooperation’  och ‘engagement’  ses mer som långsiktiga sociala effekter av 
utomhusundervisningen. Eleverna i deras studie fick regelbunden utomhusundervisning 
från årskurs tre till och med årskurs fem. Eleverna följdes sedan till årskurs nio och 
jämfördes med elever som inte fått utomhusundervisning i samma utsträckning. Deras 
resultat visar på att utomhusundervisning leder till en högre grad av motivation och 
samarbetsförmåga även under elevernas fortsatta utbildning (Hartmeyer & Mygind, 
2016). Bland annat upplevde lärarna att eleverna i större utsträckning klarade av att 
utföra krävande grupparbete utan lärarens handledning.  
 
4.5 Vinster och problematik med konkretisering 
Dahlgren & Szczepanski (2004) skriver om vinster med utomhusundervisning. De 
skriver att utomhusmiljön låter eleverna använda alla sina sinnen vilket i sin tur ökar 
deras vakenhet och därmed även deras möjligheter att lära. De uttrycker att det mest 
effektiva lärandet sker i ett växelspel mellan utomhusmiljön och inomhusmiljön 
(Dahlgren & Szczepanski, 2004). På så sätt blir utomhusundervisningen bryggan mellan 
den abstrakta teorin och den mer konkreta verkligheten. 
 
Utomhuspedagogik är, som tidigare nämnts, ett sätt att konkretisera 
matematikundervisningen. Löwing (2006) berättar att det finns begränsningar för hur 
mycket man kan konkretisera. Hon menar att matematiken generellt är abstrakt, 
speciellt i högre årskurser. Det finns därför en gräns för hur långt man kan nå med 
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konkretisering, eller som hon själv säger “konkretisering är en väg till abstraktion” 
(Löwing, 2006, s.115). Löwing betonar alltså att konkretisering är ett effektivt sätt att 
påbörja elevers förståelse då det ger möjlighet att knyta an till något bekant, men 
betonar vikten av abstraktion för att kunna gå vidare i elevernas förståelse och fortsatta 
utbildning. Att ha något konkret att tänka tillbaka till kan dock även vara ett stöd för 
elever på en högre abstraktionsnivå (Löwing, 2006). En av utomhusmatematikens roller 
kan vara att ge eleverna denna konkretisering och verklighetsanknytning och därmed 
förstärka elevernas matematiska kunskaper.  

4.6 Idealklassrummet från elevers synvinkel 
O’Shea (2009) har gjort en studie där elever i åldrarna 10-12 år fick skriva en uppsats 
om sin ideallektion i matematik. Stödfrågorna som eleverna fick var: “vilken typ av 
tal/problem gillar du att lösa?”, “vad skulle du vilja göra på mattelektionerna?”,  och 
“vad skulle du vilja att läraren gör på lektionerna?” .  O’Shea har valt att särskilt lyfta 
fram en klass med 18 elever. Den information som framkom i den klassen visade på att 
14 av eleverna föredrog att arbeta gemensamt framför att arbeta enskilt i matematik, och 
att nästan hela klassen skulle vilja byta arbetsmiljö oftare och “inte alltid räkna matte i 
samma klassrum” (O´Shea, 2009, s.19). Studien visade även på att matematiklektioner 
utomhus var uppskattade av eleverna och att flera mindes lektionen flera år i efterhand 
(O’Shea, 2009). Det finns alltså forskning som visar på att utomhusmatematik kan ge ett 
bestående intryck, men om eleverna även tar till sig innehållet i undervisningen bättre 
framgår ej i O’Sheas studie. 
 
En liknande studie genomfördes av Attard (2012). I sin studie har hon bland annat 
frågat 20 elever i årskurs sex vad de anser vara en bra matematiklektion för att sedan 
koppla deras svar till delaktighet och motivation. Attard presenterar sedan ett flertal 
faktorer som särskilt viktiga för att en matematiklektion och dess innehåll ska få 
eleverna motiverade och delaktiga. En av dessa faktorer är att uppgifterna och det 
matematiska innehållet ska ha en tydlig koppling till livet utanför skolans värld. En 
sådan koppling skulle kunna åstadkommas genom att förflytta 
matematikundervisningen utomhus och därigenom göra det synligt för eleverna att 
matematiken kan användas även utanför klassrummets fyra väggar. En bra 
matematiklektion innehöll enligt eleverna även någon form av fysisk aktivering. I 
klassrummet kan detta vara svårt, bland annat på grund av platsbrist. Utomhus finns 
dock inte detta hinder på samma sätt och fysisk aktivitet kan vara en naturlig del av 
undervisningen.  
 
4.7 Problemlösning   
I en belgisk studie undersöker Verschaffel (1999) hur ett problemlösningsbaserat 
arbetssätt som fokuserar på problemlösningsstrategier påverkar elevernas förmåga att 
lösa problem. Fyra klasser fick matematikundervisning, på det sätt som undersöktes, 
under 20 lektionstillfällen spridda över fyra månader. Med hjälp av för- och eftertest 
jämfördes elevernas resultat med sju kontrollklasser som inte fått undervisning på 
samma sätt. I studien medverkar elever som är mellan tio och elva år gamla. Studien 
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visar att ett problemlösande arbetssätt under matematikundervisningen ökar elevernas 
förmåga att lösa problem och då inte endast inom ramen för matematikundervisningen. 
Elevernas generella matematiska kunskaper förbättrades också av det problembaserade 
arbetssättet (Verschaffel, 1999).Utomhusmatematiken består till stor del av 
problemlösning och problembaserade uppgifter och bör därför kunna leda till ökad 
matematisk förståelse liknande de resultat som Verschaffels studie visar på.  
 
4.8 Slutsats 
Det finns mycket tidigare forskning om de psykiska och sociala fördelar som 
utomhuspedagogiken generellt kan leda till. Däremot ser vi en avsaknad av forskning 
angående hur dessa fördelar påverkar hur mycket elever uppfattar av lektionens 
innehåll. Det är speciellt ont om forskning där elevers upplevelser av 
utomhusmatematik lyfts fram. Eftersom mycket av forskningen har ett mer 
utomhuspedagogiskt fokus så saknas det forskning med ett specifikt 
matematikdidaktiskt fokus. 
 
Det tas upp att utomhuspedagogik är ett sätt för eleverna att använda alla sina sinnen 
(Dahlgren & Szczepanski, 2004), vilket kan hjälpa eleverna att konkretisera sådant som 
kan anses abstrakt. Även om det syftar på utomhuspedagogik så kan det kopplas till 
matematik. Matematik kan i många fall anses vara abstrakt och utomhusmatematik kan 
därför antas vara ett sätt att göra matematiken mer konkret för eleverna. 
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5 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
I detta kapitel förklarar vi för studien betydelsefulla begrepp samt en beskrivning av 
fenomenografin som forskningsansats. Eftersom studiens syfte kretsar kring elevers 
uppfattningar, med ett särskilt fokus på vilka olikheter som finns mellan dessa, är 
fenomenografin väl lämpad. Detta eftersom syftet med fenomenografin är att just 
kategorisera och analysera olika uppfattningar av ett fenomen.  
 
5.1 Fenomenografi 
Studien har sin grund i fenomenografin som är en forskningsansats med fokus på 
människors uppfattningar. Perspektivet fokuserar framför allt på att kategorisera de 
skillnader mellan olika uppfattningar som kan visa sig hos informanterna (Uljens, 1989, 
s10). Fenomenografiska studier är framförallt kvalitativa och empiriska. Larsson (1986) 
skriver att fenomenografins kärna är synen att kunskap handlar om tolkningar och att 
ansatsen strävar efter att dokumentera dessa tolkningar. 
 
Marton (1981) skriver att fenomenografi inte vill sätta uppfattningar i förutbestämda 
kategorier, utan snarare se vilka naturliga upplevelsekategorier som framkommer ur den 
insamlade datan. Fenomenografin har därför inga givna begrepp att utgå ifrån annat än 
antagandet att det finns olika kategorier av upplevelser bland de intervjuade. 
 
Fenomenografi påminner om fenomenologin i den mån att båda handlar om människors 
erfarenheter, men skiljer sig åt i att fenomenologin strävar efter att hitta en enhetlig teori 
om en viss erfarenhet snarare än att se på skillnader i erfarenheter (Marton & Booth, 
2000, ss.152-153). Allwood & Erikson (2010) menar att man genom att använda 
fenomenografi som metod kan se vilka olika sätt elever kan uppfatta eller förstå ett 
material (Allwood & Erikson 2010). Vilket är precis vad vi vill göra i vår studie. 
 
5.2 varför fenomenografi? 
Fenomenografi passar vårt syfte och våra frågeställningar väldigt väl, anledningen till 
detta är att vi söker just elevernas egna åsikter genom att se vilka skillnader och likheter 
de har. Detta ger enligt oss en bredare bild av elevers åsikter om utomhusmatematiken 
än om vi använt en mer tolkande ansats.  
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6 Metod 
 
6.1 Underlag för intervjuer 
Innan insamling av empiri hölls det en matematiklektion utomhus med en femteklass, 
med syfte att ge en bakgrund till intervjuer.  Denna lektion hölls ungefär tre veckor 
innan intervjutillfället. Matematikområdet var decimaltal och bråk kopplat till volym 
och längdenheter. Tanken med detta var att skapa ökad förståelse hos eleverna för hur 
decimaltal och enheter kan användas praktiskt. Lektionen var uppdragsbaserad och 
byggde mycket på elevernas tidigare kunskaper om decimaltal enheter och bråk. Vid 
mätning av längd användes kroppsmått istället för linjaler, detta dels för att betona 
lektionens “hands-on” natur, men dels av praktiska skäl. 
 
Uppdragen var indelade i tre huvudkategorier:  

● Mäta träd - Med hjälp av en meterlång pinne och kroppsmått. 
○ Vilket är högst? 
○ Vilket är lägst? 
○ Hur långt blir det om man kapar det på mitten 

● Hämta objekt - Med hjälp av kroppsmått och litermått 
○ Hämta en pinne med längd x 
○ Räkna ut omkrets på ett löv 
○ Hämta en sten med volym x 

● Rita i sandlåda.  
○ Rita en kvadrat med sidorna x 
○ Rita en triangel med arean x 
○ Rita en cirkel med diametern x 
○ Rita en rektangel med omkretsen x 

 
För att eleverna skulle ha metoderna färskt i minnet, innehöll lektionen även en kort 
genomgång av formler för uträkning av en triangels area och en cirkels omkrets.  
Eleverna fick även handledning i att hitta en metod för att mäta volym på en sten samt 
att ta fram metoder för att mäta höjden på ett träd, men här fick eleverna experimentera 
och fundera själva.  
 
6.2 Insamlingsmetod 
Fenomenografi utgår från kvalitativa intervjuer som metod vilket även stämmer väl 
överens med vad vi ville göra. Det är därför naturligt för oss att använda denna metod 
och ansats i vårt arbete. Sandberg och Faugert (2012) skriver att kvalitativa metoder är 
fördelaktiga bland annat när man vill ta reda på lärdomar, kritik och beskriva processer. 
Det är därför en lämpligare metod för oss än kvantitativa mätningar, vilka främst 
används för att jämföra grupper under längre tid eller i undersökningar med stor 
spridning (Sandberg och Faugert 2012).  
 
Intervjuer är en metod som, om de är korrekt planerade och genomförda, ger studien en 
hög trovärdighet. Detta tack vare att det är möjligt att kontrollera datans riktighet och 
relevans under tiden som intervjun genomförs. Denscombe uttrycker dock att både 
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intervjuer och observationer i sig själva inte leder till någon högre grad av 
tillförlitlighet.  Däremot kan det faktum att studien inte kommer att genomföras av en 
enskild person råda viss bot på denna problematik. Om de beslut och tolkningar som 
görs är väl dokumenterade kan tillförlitligheten ökas ytterligare (Denscombe, 2010). 
 
Enligt Doverborg och Pramling (2012) bör man få barnen att känna sig viktiga för att de 
ska öppna upp under en intervju, därför var vi noga med att förklara för dem varför vi 
har valt just dem till intervjun och tydligt berätta varför vi gör den. Vi genomförde fyra 
stycken gruppintervjuer med tre elever åt gången. Anledningen till att vi valde 
gruppintervjuer är att ge eleverna möjlighet att ta del av varandras tankar och 
reflektioner, vilket kan få eleverna att skapa nya reflektioner (Doverborg & Pramling, 
2012). Det kan också antas att eleverna genom samtal med andra, som varit med om 
samma händelse, kan få syn på saker som de i stunden inte tänkt på. Dessa 
gruppintervjuer möjliggör diskussion mellan eleverna och detta i sin tur synliggör 
skillnader och likheter i deras uppfattningar kring utomhusmatematiken. Doverborg och 
Pramling (2012) betonar dock att det finns en risk att en mer pratglad elev dominerar 
diskussionen om de andra eleverna inte är lika dominanta. Detta ställer krav på den som 
intervjuar att vara försiktig med gruppsammansättningen och att rikta mer 
uppmärksamhet åt den blygare eleven (Doverborg och Pramling, 2012). Vi tog därför 
hjälp av klasslärare för att få eleverna att känna sig bekväma med 
gruppsammansättningen och för att undvika att en elev i alltför stor utsträckning 
dominerar samtalet. 
 
6.3 Urval 
Studien genomfördes i två olika klasser i årskurs 5. Totalt intervjuades tolv elever, tio 
flickor och två pojkar. Eleverna valdes för att de var de tolv första att lämna in sina 
vårdnadshavares samtycke samtidigt som de på ett bra sätt representerade 
klassammansättningen i övrigt. Studien utfördes på en skola som vi har en viss tidigare 
kännedom om. En av oss har tidigare genomfört de lektioner vi kom att intervjua 
eleverna om. Urvalet kan därför i hög grad ses som ett bekvämlighetsurval. Denscombe 
(2010) skriver att bekvämlighetsurval är vanliga och att det är förståeligt med 
forskarnas begränsade tid i åtanke. 
 
6.4 Analysmetod 
Datan i form av transkriberade intervjuer har analyserats utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Elevernas svar har kategoriserats och jämförts med varandra för att 
göra det möjligt att urskilja eventuella skillnader. Vi har undersökt elevernas 
erfarenheter från en genomförd utomhusmatematiklektion, vi har sökt specifikt efter vad 
eleverna tycker om utomhusmatematiken som helhet, vad de tagit med sig för 
upplevelser från en genomförd utomhusmatematiklektion samt vad de har för åsikter om 
olika moment i tidigare nämnda lektion. Vi har även sökt efter förbättringsförslag och 
undersökt vilka moment från en lektion eleverna minns bäst. Eftersom fenomenografi 
inte letar efter förutbestämda kategorier så har vi sökt efter vilka naturliga kategorier 
som kom att synas bland elevernas svar på intervjuguidens huvudfrågor. För att hitta 
kategorier bland elevernas svar så har vi jämfört skillnader och likheter i svaren. Ibland 
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svarade vissa elever flera gånger på samma fråga. 
 
 
Analysen gjordes i flera steg där det inledande steget gick ut på att dela in intervjuernas 
svar i olika teman, dessa teman är tagna direkt ifrån intervjuguidens huvudfrågor och 
kommer tydligt framgå i analys och resultatdel. Andra steget var att skriva en mindre 
sammanställning om varje elev där elevens åsikter om varje fråga framgick. 
Sammanställningarna användes sedan för att finna likheter och skillnader med andra 
elevers upplevelser på varje tema. Genom denna process kunde vi tydligt urskilja flera 
olika kategorier av upplevelser under varje fråga. Dessa kategorier av svar 
sammanställdes sedan till de överskådliga diagram som går att finna i resultatdelen av 
detta arbete. 
 
6.5 Etiska överväganden 
Vi avser att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har 
publicerat. Eftersom våra informanter är under 15 år har deras målsmän informerats 
samt gett sitt samtycke till barnens deltagande i studien. I samband med detta har vi 
skickat ut ett informationsblad cirka fyra veckor innan intervjuernas genomförande. I 
informationsbladen har vi tydligt specificerar varför vi ska göra intervjun och vad vi ska 
använda informationen till, här står även att informationen är konfidentiell och att den 
intervjuade när som helst kan välja att avbryta. Denna information fick informanterna 
förklarad för sig muntligt när samtyckeslapparna delades ut, men även muntligt innan 
varje intervjus början. Vi talade även om att de har rätt att avbryta sitt medverkande 
samt att deras riktiga namn inte kommer finnas med i det färdiga arbetet. I vårt val av 
elever har vi varit noga med att medverkan är frivillig och att man alltid kan välja att 
inte svara på vissa frågor eller att avbryta intervjun. För att öka viljan att medverka 
försökte vi undvika att ha intervjuerna under en rast. Vi betonade även tydligt vilka som 
kommer få tillgång till den insamlade datan, det vill säga handledare, examinator och vi 
skribenter. I den slutgiltiga produkten kommer alla informanter vara avidentifierade och 
ej gå att identifiera av obehöriga. De insamlade uppgifterna kommer enbart användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
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7.0 Resultat och analys 
I denna del kommer vi att redovisa vårt resultat och vår resultatanalys. Vi kommer att 
använda oss av underrubriker som beskriver vilken del av resultatet som redovisas. 
Resultaten redovisas med hjälp av diagram som även visar spridningen av elevernas 
svar. Vi har kategoriserat elevernas svar efter de teman som blivit synliga vid analys av 
intervjuerna. Varje elev kan ingå i mer än en kategori då de kan ha gett mer än ett svar. 
Således visar diagrammen inte det totala antalet elever, utan snarare hur många svar 
som kan räknas in under varje kategori. 
 
Vi har anonymiserat våra informanter i bilagorna genom att beteckna dem med en 
bokstav följt av en siffra. Bokstaven F  anges för flickor och bokstaven P  anges för 
pojkar. Vi har valt att använda en beteckning för att tydliggöra vilka elever vi syftar på 
när vi redovisar resultaten. Informanterna bestod av två pojkar och tio flickor. 
 
 
  7.1 Elevernas samlade åsikter om en lektion i utomhusmatematik 

 
När eleverna fick frågan om vad de tyckte om utomhusmatematik generellt svarade 
samtliga att de hade en positiv bild av utomhusmatematik och att de skulle vilja ha mer 
matematikundervisning utomhus i framtiden. Anledningarna till varför de tyckte om 
utomhusmatematiken varierade och kunde delas in i fem olika svarskategorier.Hälften 
av svaren kunde kategoriseras in under gillar att röra på sig  och detta visar att 
informanterna som angett dessa svar uppskattar att de fick möjlighet att röra på sig 
samtidigt som de löste uppgifterna. Reeves, Miller & Chavez (2016) skriver om att 
inkludera fysisk aktivitet i mer akademiska ämnen, som till exempel matematik, och 
menar att det kan ha ett flertal fördelar. Det kan bland annat öka elevernas 
prestationsförmåga och deras förmåga att koncentrera sig på den aktuella uppgiften. 
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Endast en liten andel av eleverna uppger att de har haft eller tror att de har haft 
utomhusmatematik tidigare. Endast två elever säger sig vara säkra på att de har haft 
utomhusmatematik tidigare, vilket är lika antal elever som är säkra på att de inte haft 
utomhusmatematik. En elev uppger inte något svar. Majoriteten är dock osäkra i frågan. 
Det är möjligt att dra slutsatsen att utomhusmatematik inte är vanligt förekommande för 
informanterna alternativt att utomhusmatematiken genomförts på ett sätt som inte 
lämnat något bestående intryck hos eleverna. 

 
De flesta av eleverna har inte gett något svar på frågan delvis på grund av att frågan inte 
kom upp samtliga intervjuer och eller till samtliga elever i gruppen. Samtliga elever 
som svarat tycker inte att de haft mycket praktisk matematikundervisning. En av 
flickorna finns representerad i samtliga kategorier vilket är logiskt eftersom hon även 

16 



 

 

 

  

angett att hon haft utomhusmatematik tidigare. Uppgifterna verkar framförallt bestå av 
att mäta olika föremål. Svaren kan delvis förklaras genom att längdenheter är något som 
eleverna arbetat med nyligen. 

 
Om vi bortser från de elever som inte svarat på frågan är storleksordningen på övriga 
kategorier jämna. Den största gruppen har dock sagt att de lärt sig praktiska metoder, till 
exempel hur man mäter träd eller volymen på en sten. Kategorin samarbete  består av tre 
elever som uppgav att de hade lärt sig samarbete, vilket inte är en förmåga som endast 
är viktig inom matematikundervisningen utan snarare kan kopplas till den svenska 
skolans värdegrund. 
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På frågan vad som vad det bästa med lektionen har svaren stor spridning. De flesta 
svarade att de uppskattade att få möjligheten att röra på sig samtidigt som de arbetade 
med uppgifterna, något som speglar det resultat Attard (2012) fick fram i sin 
undersökning. Två flickor och två pojkar angav alla svar som kan visa på ett intresse för 
uppgifterna och deras innehåll. Jämför man elevernas svar med vår första kategori så 
kan man se vissa samband. En flickas svar sticker här ut från mängden. Båda hennes 
svar är kopplade till andra elevers behov, då särskilt de elever som i vanliga fall har 
svårt att sitta still i klassrummet. 
 

 
 
Angående det sämsta med utomhuslektionen finner vi två stora kategorier där den första 
innebär att vissa elever hade svårt att behålla sitt fokus på uppgifterna. Kategorin Det 
var kallt ute  innebär att eleverna tyckte vädret var det sämsta med lektionen. Detta var 
även den största kategorin. En elev svarade inte på frågan. 
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Det svåraste med lektionen verkar ha varit att eleverna själva fick komma på 
lösningsstrategier till uppgifterna. Skillnaden mellan den första och andra kategorin 
ligger endast i att eleverna i den första har uppgett en specifik uppgift som svårast 
medan eleverna andra var mer generella i sitt svar. Sju elever svarade antingen inte eller 
tyckte inte att någonting var speciellt svårt.  

 
På frågan vad som var lätt med lektionen ser vi att majoriteten av eleverna inte svarade, 
detta skulle kunna tolkas som att eleverna inte tyckte att något var lätt, men att inget 
skulle vara svårt står i skarp kontrast till  svaren på frågan vad som var svårt. Sannolikt 
är istället att frågan var allt för abstrakt eller svårförstådd för eleverna. 
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När eleverna fick frågan vad som skulle kunna varit bättre framkom en stor variation av 
svar. Elva av tolv elever tyckte att ännu mer utomhusmatematik hade varit att föredra. 
Att förflytta sig från skolgården, arbeta i halvklass  och läraren ska hålla ordning  är alla 
förslag på hur man kan lösa problemet med att vissa elever inte klarade av att fokusera 
på uppgifterna. Vilket stämmer bra överens med att två av flickorna uppgav att detta var 
det sämsta med lektionen.  
 
7.2 Vad minns eleverna från lektionen? 
För att göra resultatet mer överskådligt har vi delat in det efter de kategorier som 
användes under lektionen. De uppgifter som aldrig nämndes under intervjuerna finns 
kvar i tabellerna för att åskådliggöra vilka typer av uppgifter eleverna kom ihåg i störst 
utsträckning. 
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Ur resultatet går det att utläsa att en majoritet av eleverna kommer ihåg vilket 
matematiskt område som lektionen handlade om, dock inte hur väl de tillskansat sig 
innehållet i detta område. I övrigt är det främst de praktiska momenten som eleverna 
kommer ihåg och särskilt de uppgifter som hade en mer problemlösande karaktär. Med 
problemlösande karaktär menar vi de uppgifter där eleverna inte fick någon färdig 
metod att följa utan själva fick experimentera sig fram till en fungerande metod. 
Exempel på sådana uppgifter är när grupperna skulle mäta träd samt när de skulle mäta 
volymen på en sten. Att mäta träd var den enda uppgift som som uppgavs som något av 
det bästa med lektionen och ett par elever tyckte att just metodsökandet var det bästa.  
 

21 



 

 

 

  

Att eleverna tyckte bäst om en uppgift som var problembaserad kan tyda på att eleverna 
får positiva upplevelser av praktiska och problemlösande uppgifter. Som tidigare 
nämnts kom majoriteten av eleverna ihåg det matematiska område lektionen handlade 
om och detta kan tyda på att elever i hög grad kommer ihåg problembaserade moment. 
Enligt Verschaffel (1999) skulle dessa uppgifter kunna bidra till ökad matematisk 
förståelse hos eleverna.  
 
På tredje plats av vilka moment som flest elever kommer ihåg kommer uppgiften där 
eleverna skulle hämta en pinne av en viss längd. Denna uppgift innehåller inte lika 
tydligt, som de föregående, ett metodsökande moment men innehåller däremot ett mer 
vardagligt sökande, sökandet efter den rätta pinnen. Den tillåter även eleverna att vara 
fysiskt aktiva och just möjligheten till fysisk aktivitet är den största kategorin inom vad 
eleverna tyckte var det bästa med lektionen. Det verkar som att det finns en koppling 
mellan vad eleverna kommer ihåg och vad de tycker är roligt och har positiva 
upplevelser av. Det som dessa uppgifter har gemensamt är de har praktiska inslag, 
någon form av sökande samt att de ger eleverna möjligheten att vara fysiskt aktiva, 
något som stöds av Attard (2012).  
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8 Diskussion 
I denna del kommer resultatet av studien samt metodvalets konsekvenser diskuteras. Vi 
kommer även att diskutera studiens roll för yrkesverksamheten och ge förslag på vidare 
forskning. 
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
8.1.1 Vad eleverna mindes 
Om man ser på vad eleverna kommit ihåg från lektionens moment är det i huvudsak två 
lektionsmoment som sticker ut; mäta träd och mäta volym på en sten. Likheten mellan 
dessa lektionsmoment är att de båda erbjöd eleverna möjligheten att själva hitta en 
lösning, med enklare vägledning från lärare. Att eleverna kom ihåg dessa 
lektionsmoment kan bero på att de fick använda flera av sina sinnen när de löste 
uppgiften. Minnet och lärandet gynnas av att man använder flera sinnen (Fägerstam & 
Blom, 2012; Dahlgren & Szczepanski, 2004). Av den anledningen är det rimligt att anta 
att uppgifternas konstruktion gynnade elevernas minne så att de kom ihåg uppgifterna 
och deras innehåll. Många elever upplevde att de hade lärt sig praktiska metoder under 
lektionen. Även detta kan kopplas till att använda sina sinnen. Det kan antas att eleverna 
kom ihåg detta innehåll eftersom det praktiska momenten tillät dem att använda flera av 
sina sinnen. Eleverna kom även ihåg de lektionsmoment som var problembaserade samt 
det matematiska innehåll dessa uppgifter fokuserade på. Enligt Verschaffel (1999) kan 
problembaserade uppgifter hjälpa elever att förstå det matematiska innehållet, vilket gör 
att det finns anledning att tro att förståelse hänger ihop med vad eleverna kommer ihåg 
av innehållet.  
 
8.1.2 Vad mindes eleverna inte 
I resultatet kan vi utläsa att medan eleverna kom ihåg de praktiska momenten, och den 
metod de själva utvecklade, väldigt väl, så mindes eleverna de mer abstrakta övningarna 
i sandlådan sämre. Detta skulle kunna bero på ett flertal saker, till exempel att:  
 

1. Övningarnas abstrakta natur gör att eleverna inte tillgodogör sig dem på samma 
sätt som med de praktiska då de inte använder lika många sinnen. 

2. Uppgifterna är svåra och eleverna har inte med sig nödvändiga förkunskaper. 
3. Det är svårt att fokusera på abstrakta uppgifter i utomhusmiljö där det händer 

mycket runt omkring en. 
Sannolikt kan det handla om en kombination av dessa anledningar och flera, men 
resultatet kan åtminstone ge en indikation på att abstrakta uppgifter inte är ideala att 
använda i utomhusmatematiken.  
 
Eleverna visade i efterhand inte heller sina kunskaper inom det matematikinnehåll vi 
använde som underlag till lektionen, även om många av dem mindes att det handlade 
om bråk och decimaltal. Detta var inte heller vår avsikt då vi ville se hur eleverna 
mindes själva lektionen och vad vi gjorde på den, inte mäta elevernas kunskap.  
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8.1.3 Elevernas erfarenheter från lektionen 
De mer generella fördelarna som eleverna uppgav med utomhusmatematik var att de 
fick röra på sig. Den fysiska aktiviteten är något som också skulle kunna öka elevernas 
koncentrationsnivå samt deras matematiska prestationsförmåga (Reeves, Miller & 
Chavez, 2016). Detta skulle kunna innebära att utomhusmatematik har potentialen att 
låta eleverna förstå matematiken på ett nytt sätt och därmed öka deras matematiska 
förståelse.  
 
Nästan hälften av våra informanter tyckte att det sämsta med lektionen var att några 
elever inte klarade av att fokusera på uppgifterna. En förklaring till detta beteende kan 
finnas i det faktum att utomhusundervisning inte är något, för eleverna, vanligt 
förekommande. Eleverna associerar inte skolgården med undervisning utan enbart med 
rast och fri lek, vilket kan medföra oordning och bristande fokus bland eleverna. Om 
elevernas önskemål om att ha utomhusmatematik vid minst ett lektionstillfälle i veckan 
hade blivit verklighet, så är det möjligt att eleverna hade vidgat sina associationer 
angående skolgården. Eleverna hade i så fall förstått att vissa av de normer som redan 
existerar inne i klassrummet även gäller utomhus. En annan intressant lösning på 
problemet, som framkom under intervjuerna, var att förflytta sig utanför skolgården till 
exempelvis skogen. Då kommer man bort från de normer som är specificerade för 
skolgården och det finns en möjlighet att skapa nya med eleverna i skogen. Troligtvis så 
finns det inte några befintliga normer och av den anledningen är det möjligt att skapa 
nya utan att behöva utmana redan existerande normer. En del av eleverna i studien 
tyckte att oordning och bristande fokus var ett problem under lektionen. Det kan tänkas 
att dessa lösningar även hade medfört bättre ordning och större fokus bland eleverna. 
 
Bland de saker eleverna tyckte sämst om med lektionen så var kylan överlägset den 
största kategorin. Att det var kallt ute var svårt att undvika då studien utfördes vid den 
tiden på året, men eleverna fick i god tid och vid upprepade tillfällen information så att 
de kunde ta med sig varma kläder. Att kylan trots detta var så påtaglig för eleverna kan 
ha resulterat i att de fokuserat på kylan och glömt nämna andra negativa aspekter av 
lektionen. Detta kan i sin tur ge en indikation på att vintern inte är en ideal period för att 
utföra utematte. 
 
8.2 Metoddiskussion 
Vi såg under intervjuerna att eleverna i viss mån fick igång ett samtal med varandra och 
hjälpte på så sätt varandra att finna ord och formulera sina tankar. Vi såg även att lite 
blygare elever fick möjlighet att hålla med eller neka till påståenden som övriga elever 
gjorde. På så sätt gav gruppintervjuer den effekt vi avsett. Det finns dock en möjlighet 
att intervjuformatet kan ha påverkat vissa elevers respons, och då främst de lite tystare 
barnen. Detta då flera av dessa barns svar kom i form av medhåll eller jakande. Vi 
kunde möjligen ha använt oss av enkätundersökningar i datainsamlingen, men detta 
hade potentiellt begränsat vilka  olika svar vi kunnat få fram, och vi hade inte kunnat be 
eleverna utveckla sina svar. 
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De tystare eleverna svarade självständigt i lägre grad än övriga elever i samma grupp. 
Även då vi tog hjälp av klassläraren i sammansättning av grupperna uppkom det alltså 
situationer där elever inte var helt bekväma med situationen. Detta kan bero på flera 
möjliga orsaker. Båda pojkarna som ingick i studien svarade i låg grad, möjligen hade 
de känt sig mer bekväma med situationen om de fått ingå i samma grupp. En annan elev 
som svarade sparsamt var en flicka från en annan klass än de övriga eleverna, hon hade 
genomfört samma lektionsupplägg som övriga respondenter, men kan ha känt sig 
obekväm med att bli intervjuad med elever hon inte kände så bra. 
 
En nackdel med metodvalet var att det i vissa intervjuer uppkom för studien relevanta 
frågor som inte framkommit i tidigare intervjuer. Detta var extra tydligt i frågan om hur 
mycket praktiskt eleverna arbetat med matematik tidigare. Det var en relevant fråga, 
men den lyftes enbart i två av intervjuerna då den inte tillhörde intervjuguiden. Frågorna 
uppkom förs i den tredje intervjun, vilket gjorde att underlaget på just dessa frågor blev 
väldigt litet. 
 
8.2.1  Metoden och minnet av lektionen 
Vår metod har begränsat vilka delar av elevernas minnesbild vi kunnat undersöka, vi 
har velat se vad eleverna minns från själva lektionen och den matematiska metoden, inte 
vad de minns av ett specifikt matematisktinnehåll. För att kunna göra en faktiskt 
mätning av elevernas matematiska kunskaper hade vi behövt lägga om eller utveckla 
våra intervjuer för att fråga specifika frågor om det matematiska innehållet. Vi hade 
även kunnat göra någon form av matematiktest med teoretiskt utformade versioner av 
lektionens praktiska uppgifter. 
 
8.3 Yrkesverksamhet och vidare forskning 
Eftersom studien har utförts under en mycket begränsad tidsram är resultatet och 
användningsområdena begränsade. Vi anser dock att studien fyller ett visst tomrum i 
den tidigare forskningen. Få studier riktar in sig på årskurserna 4 till 6 och de flesta har 
ett utomhuspedagogiskt fokus. Styrkan med vår studie är att den både riktar in sig på 
dessa specifika årskurser och har ett tydligare matematiskt fokus. Det kan dock vara 
problematiskt att synliggöra det matematiska fokuset när det saknas tidigare forskning 
inom det matematikdidaktiska området. Denna faktor i kombination med studiens ringa 
omfattning begränsar studiens användningsområden. Vårt arbete kan dock användas 
som en motivering till att undervisa med utomhusmatematik som metod. 
 
Studien är inte generaliserbar på grund av dess ringa omfattning, men kan ge en 
indikation på om utomhusmatematik är en fördelaktig praktik eller inte. Studien har en 
god överförbarhet till skolverksamheten genom att den fokuserar på elevers 
uppfattningar. Det är sannolikt att de uppfattningar som informanterna i studien 
uppvisar liknar de som andra elever har, och kan därför användas vid planering av 
lektioner inom matematikundervisning generellt och utomhusmatematik i synnerhet. 
Det är även möjligt att våra resultat och slutsatser kan överföras till andra ämnen inom 
skolverksamheten.  
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Vi har endast undersökt vilka fördelar som kan finnas med utomhusmatematik samt hur 
elevernas upplevelser av denna undervisningsmetod ser ut. Nästa steg i forskningen 
skulle kunna vara att titta närmare på vilka skillnader det finns i effekterna av 
utomhusmatematik kontra traditionell undervisning. Vårt förslag på vidare forskning är 
därför att undersöka effekterna av utomhusmatematik i förhållande till traditionell 
undervisning. 
 
8.4 Slutsats 
Studien visar att en lektion med utomhusmatematik som metod kan ge elever en god 
minnesbild av lektionens moment och hur de genomför dem, detta styrks av tidigare 
forskning (Fägerstam & Blom, 2012). Eleverna i studien kom framförallt ihåg 
lektionens praktiska och problembaserade moment och hur de gick till. Undersökningen 
behandlade inte om vad eleverna mindes från det matematiska innehållet och kan därför 
inte ge en indikation på om utematematik hjälper elevernas minne på detta område. En 
betydande likhet i elevernas åsikter är att utomhusmatematik upplevs som något positivt 
och något eleverna ville ha regelbundet. Skillnaderna ligger främst i anledningarna till 
varför eleverna tyckte om utomhusmatematik. En vanligt förekommande anledning var 
att de uppskattade kombinationen av matematikundervisning och fysisk aktivitet.  
 
På frågan om hur man skulle kunna göra utematematik bättre så ville nästan alla elever 
ha mer av metoden, vilket inte är förvånande då de tidigare har sagt att de uppskattar 
den. En mer utvecklande tanke var att utelektioner skulle kunna fungera bättre om de 
hade en slags frivillig nivågruppering, eller arbete i halvklass. Då utematte passar väl till 
uppdragsbaserade lektioner skulle detta ge läraren möjlighet att arbeta extra med de 
elever som behöver mer stöd och kanske inte får bidra så mycket i en mer 
högpresterande grupp. Bland förbättringsförslagen uppkom till slut två små men viktiga 
kategorier: Förflytta lektionen utanför skolgården , och ha inte teoretisk genomgång 
utomhus . Den första kan bidra till att hjälpa eleverna att hålla fokus, den andra sätter 
fingret på någonting som faktiskt är svårt att genomföra utomhus med en större grupp. 
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10 Bilagor 
 
Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Detta projekt kartlägger tolv 5e-klassares åsikter om utomhusmatematik och vilket 
lektionsinnehåll de kommer ihåg bäst från en utomhuslektion i matematik.  Arbetet är 
menat att bredda förståelsen för hur elever upplever metoden utomhusmatematik, en 
metod som är mycket dåligt representerad i den matematikdidaktiska forskningen och 
skolornas verksamhet.  
 
 I projektet kom vi bland annat fram till att eleverna genomgående tycker om 
utomhusmatematik, de främst förekommande anledningarna var att de tyckte om den 
variation utomhusmatematik ger, samt att metoden ger dem möjlighet att röra på sig. I 
studien fick eleverna även uttala sig om hur utomhusmatematiken skulle kunna bli 
bättre. På denna fråga lyftes åtta olika förslag, men det förslag som förekom överlägset 
mest var att eleverna ville ha mer utomhusmatematik på schemat. När vi tittade på vad 
eleverna kom ihåg ifrån lektionen var det tydligt att de moment som kom flest elever 
mindes var de där de fick arbeta praktiskt med uppgifter där eleverna fick experimentera 
fram en metod själva men endast enklare handledning från lärare. 
 
Studien kan ses som en indikation på hur femteklassare ser på utomhusmatematik samt 
vilken typ av lektionsinnehåll som lämpar sig bäst utomhus ur ett minnesperspektiv.  
 
Studien har genomförts genom gruppintervjuer. Dessa gruppintervjuer har därefter 
analyserats för att få fram olika svarskategorier. Kategorierna var inte förutbestämda, 
utan framkom under analysens gång. 
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Intervjuguide 

● Vad tycker ni om utomhusmatte? 

○ Är det något du skulle vilja ändra på? 

○ hur kommer det sig att ni tycker så? 

○ vad brukar ni göra när ni har matte? 

● Ni hade en lektion i utomhusmatte för några veckor sedan, vad handlade den om? 

○ Vad gjorde ni under lektionen? 

○ vilken typ av uppgifter? 

○ har ni arbetat med matte så förr? 

○ på vilket sätt jobbade ni med uppgifterna? 

○ Kände ni att ni lärde er något, i så fall vad? 

○ Vad tycker ni var det bästa/sämsta med lektionen? Varför? 

○ Vad tyckte ni var svårt/lätt? 
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Intervju om utematte 
  
Vi är studenter som utbildar oss till lärare vid Linnéuniversitetet och skriver nu ett större arbete 
inom matematikundervisning. Arbetet skall vara klart i Januari 2017 
 
Examensarbetets syfte är att se hur barn kommer ihåg och tar till sig undervisning i 
utomhusmatematik. 
De viktigaste frågorna vi behöver få svar på är: 
 
* Ger utomhusmatematik ett bestående intryck av vad som gjorts under en lektion?  
* Hjälper utomhusmatematik eleverna att minnas ämnesinnehållet?  
  
 Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i denna intervju 
som ingår i examensarbetet. Alla elever kommer att vara avidentifierade i arbetet. De skolor 
som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna 
vara möjliga att urskilja i undersökningen.  
 
Deltagandet är helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att tills den dag arbetet är publicerat, när 
som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer 
inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 
  
 På er skola kommer undersökningen att genomföras under veckorna 46-48. 
 
Vad vi behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och så 
snart 
som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan. Sätt ett kryss i den ruta som gäller för er 
del: 
  
 
1.Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i intervjun . 
  
2. Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i intervjun. 
  
(Lämnar man ej in lappen hanteras det som ett nej) 
………… 
Datum  
  
………………………………………………. 
vårdnadshavares underskrift/er elevens namn 
  
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer: 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Alfred Andersson Robin Hoogstraten  
aa222jq@student.lnu.se rh222fj@student.lnu.se 
073-0342493 073-4046442 
 
Handledare för undersökningen är Anette Bagger 
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Elevbiografier 
F1 

Tycker utomhusmatte är roligt för man får röra på sig samtidigt som man jobbar. 

Har inte haft mycket praktisk matte innan. 

Har inte haft utematte tidigare. 

Skulle vilja ha mer utematte för att det är roligt. 

 

Minns att de mätte träd. 

Minns att de mätte omkrets på ett löv. 

Minns att de skulle hämta en pinne. 

Minns att de handlade om bråkform och decimaltal. 

Minns begreppet omkrets. 

 

Det bästa var att man kunde röra sig. 

 

Det sämsta var att det var kallt. 
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F2 

Tycker utematte är roligt för att man lär sig bättre när man får röra på sig. 

Kommer inte ihåg att hon skulle haft utematte innan. 

 

Minns hur man mäter volymen av en sten. 

Minns att de skulle hämta en pinne med en viss längd.  

Minns begreppen axel och area. 

 

Det bästa var att man fick röra sig. 

 

Det sämsta var att elever i hennes grupp inte koncentrerade sig tillräckligt. 
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P1 

Tycker utematte är roligt, instämmer med F1 och F2. 

Skulle vilja ha mer utematte eftersom det är roligt. 

Har haft utematte innan men på en annan skola. (Minst tre år sedan) 

 

Minns att de mätte träd efter att F1 påmint honom. 

Säger sig  minnas samma saker som F1 och F2, nämner area, omkrets, bråk och decimalform. 

 

Det bästa var att ingen i hans grupp tramsade. 

 

Det sämsta var att det var kallt. 
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P2 

Åsikt om utematte/vanlig matte 

Tycker utematte är roligt för Man får göra mer ute än inne 

Håller med om att en vanlig mattelektion är man tyst och jobbar 

Håller med de andra att man hellre arbetar praktiskt och diskuterar 

Vill ändra på matten genom att ha mer utematte 

Minns av lektionen 

Minns att vi haft två utemattelektioner och att den första handlade om decimaltal 

Minns att andra lektionen handlade det om decimaluppgifter och cm 

Minns att vi ritade upp en “fyrkant” 

Minns att vi mätte hur högt ett träd var 

Minns att de använde en metersticka och att den var blå 

Minns att stickan användes till att mäta trädet 

Minns att ett av träden var 12 m högt och att det högsta var mellan 13 och 14 m 

Minns att gruppen mätte en stens volym, men inte hur.  

Tidigare upplevelse av utematte 

Anser inte att han haft mycket praktisk matte annars 

Har inte haft så mycket utematte tidigare, kan inte minnas att han haft det förr 

Har arbetat med liknande uppgifter förr (troligen decimaltal och ej praktiskt då han tidigare förnekat det) 

Lärt sig 

Decimaltal och bråk, samarbete 

Håller med om att han lärt sig använda kroppsmått 

Bästa 

Lära sig nya saker 

Att det inte fanns på beställning (fundera, leta efter verktyg?) 

Sämsta 

Håller med om att vissa inte höll focus/vissa fick dra ett tyngre lass 

Säger att vissa grupper inte samarbetade bra 

Håller med om att läraren borde haft mer “koll” 

Förbättring 

Vill ändra på matten genom att ha mer utematte 

 

Svårt 

Ingenting 

Lätt 

*inget svar* 
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F3 
Åsikt om utematte 
Tycker utematte är kul, kontrast till klassrummet, variation med olika uppgifter 
Gillar att man får *springa runt och hämta saker* 
Håller med om att det är kul med mer praktiskt 
Håller med om att en vanlig lektion sitter man tyst och jobbar. 
Viktigt att inte alltid ha likadana uppgifter ute 
Minns om lektionen 
Minns tallinjen från första utemattetillfället och att man placerade ut lappar med decimaltal 
Minns att i den andra lektionen skulle man hämta saker 
Minns att de fick använda kroppsmått 
Minns att de ritade upp en kvadrat 
Minns att de arbetat med att mäta hur mycket som fick plats, hur stor en stens volym var. 
Minns att man fick mäta hur långt upp någonting var (trädet?) 
Minns en metod för att mäta hur högt ett träd är 
Tidigare upplevelse av utematte 
Har ej haft mycket praktiskt tidigare, kan ej minnas att hon haft utematte tidigare (i femman) 
Tror att hon haft utematte någon gång i tidigare årskurser 
Har jobbat med med liknande uppgifter men inte exakt likadant 
Inte jobbat mycket praktiskt i klassrummet 
Jobbat med dator sedan början på femman 
Lärt sig 
Sammarbeta med andra och få tänka som man vill 
Bästa 
Variation, sammarbete, göra något alla tycker om 
Sämsta 
Vissa kunde inte koncentrera sig medan andra fick göra ett större jobb. *kände sig som en grupp i gruppen*  Fick 
sammarbeta med en annan grupp för att kunna lösa vissa uppgifter pga detta. (bra löst av eleverna) 
Tyckte inte lärarna var tillräckligt närvarande. 
Man hann inte med allting (alla uppgifter) 
Svårt 
*inget svar* 
Lätt 
Hur man mäter volymen på en sten 
Förbättringsförslag 
Läraren ska hålla mer uppsikt 
Vill ha mer jobb i grupper och diskutera vad man tänker (under vanlig matte) 
Ha utematte en gång i veckan och ha bara halva klassen ute (så att det blir lättare att hålla ordning) 
Nivågruppera eleverna i tre grupper så att alla får utmaning på sin nivå. Låt dessutom eleverna växla mellan nivåer 
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F4 

Åsikt om utematte/matte 
Roligt, för att man får röra på sig mycket mer och inte bara jobba i matteboken 
Kul med mer “verktyg” 
Håller med om att det är kul med praktiskt 
I vanlig matte sitter alla tysta och jobbar, vill hellre springa runt och leta saker man behöver på skolgården. Arbetat på dator sedan 
femman 
Minns om lektionen 
Minns att vi haft två utemattelektioner 
MInns att vi jobbade med decimaltal första lektionen 
Minns att vi arbetade med en tallinje första lektionen 
Minns att vi skulle mäta stenar och se hur mycket som ryms i den 
Minns att vi mätte träd genom att använda verktyg som pinnar och fingrar 
Minns att vi jobbade med decimeter 
Minns att vi skulle göra en figur med lika långa sidor 
Minns sina kroppsmått för cm och dm 
Tidigare upplevelse av utematte 
Inte jobbat mycket praktiskt tidigare 
Någon enstaka gång ute i tidigare årskurser 
Har jobbat lite med liknande uppgifter, men sedan slutat och ej gjort det igen, det har ej handlat om att hämta natursaker. Utan man 
har mätt saker i klassrummet. Lite praktiskt arbete utomhus. 
Lärt sig 
Dra nytta av att alla tänker olika. 
Använda kroppsmått 
Mäta omkrets 
Bästa 
Att leta lite/går runt (att jobba sig fram till svaret?) 
Sämsta 
Vissa i gruppen hade ej focus, lekte runt. Då blev det mycket att göra 
Svårt 
Mäta trädets höjd (elevern hade en intressant metod med ögonmått och stegning hon hade mätt på metern rätt)  
Lätt 
Mäta volymen på en sten, (menade att det är självklart att en dl är stor som en knytnäve) 
Förbättringsförslag 
Håller med om att hon vill ha mer utematte 
Variera grupperna så att man får jobba med många olika 
Håller med om att läraren borde hållit bättre ordning, skulle “kollat runt” 
Större arbetsgrupper men med svårare uppgifter 
Arbeta i halvgrupper(en inne en ute) så att lärarna får mindre att hålla koll på, men bara när två lärare har matten 
Håller med om att nivågruppering är en bra ide, tycker att man ska få fylla i en enkät på vilken nivå man vill jobba, men att man ska 
få byta nivå när man känner att man är redo, så att man slipper känna att man inte förstår 
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F5 

Åsikt om utematte 

Tycker det är kul för att det blir variation. 

Skulle vilja ha utematte en lektion i veckan. 

Tycker om att variera grupp/enskilt. 

Minns om lektionen 

Minns att det handlade om decimaltal. 

Minns att de mätte volymen på en sten. 

Minns att de mätte träd. 

Minns att de hämtade löv och att de skulle mäta omkretsen. 

Tidigare upplevelse av utematte 

Tror hon haft utematte en gång tidigare. 

Lärt sig 

Hur långt ett träd är. 

Hur man kan räkna ut volymen på en sten. 

Bästa 

Tyckte allt var bra. 

Det var roligt att mäta trädet. 

Sämsta 

Att det var kallt. 

Svårt 

Räkna ut längden på trädet. 

Förbättringsförslag 

--- 
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F6 

Åsikt om utematte 

Tycker det är kul. 

Skulle vilja ha utematte nån gång i veckan. 

Tycker det är roligare att jobba i grupp. 

Minns om lektionen 

Att man skulle mäta saker. 

Att de skulle hämta en pinne.  

Tidigare upplevelse av utematte 

Kommer inte ihåg om hon haft utematte tidigare. 

Lärt sig 

Tycker att hon lärt sig något men kan inte ge något exempel. 

Bästa 

Att man fick röra på sig. 

Att Alfred höll i lektionen. 

Sämsta 

Att det var kallt. 

Svårt 

Inget var svårt. 

Förbättringsförslag 

Varmare väder. 
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F7 

Åsikt om utematte 

Tycker det är intressant. 

Tycker om att man inte behöver sitta still hela dagen. 

Skulle vilja ha utematte ofta. 

Minns om lektionen 

Minns decimaler. 

Minns att och hur de mätte volymen på en sten. 

Tidigare upplevelse av utematte 

Har inte haft utematte tidigare. (Skakar på huvudet) 

Lärt sig 

mäta volymen på en sten 

Bästa 

Håller med F5. 

Sämsta 

Inget svar. 

Svårt 

Att ta ur stenen ur kannan. 

Förbättringsförslag 

--- 
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F8 

Åsikt om utematte 

Tycker om matte generellt. 

Tycker det är roligt med utematte för man behöver inte sitta still. 

Skulle vilja ha utematte vid hälften av mattelektionerna.  

Brukar sitta enskilt och räkna på mattelektionerna. 

Minns om lektionen 

Minns att lektionen handlade om bråk, decimaltal och procent. 

Minns att de mätte träd och ritade i sanden. 

Minns hur man mäter volymen på en sten.  

Tidigare upplevelse av utematte 

Tror hon har haft utematte en gång tidigare. 

Lärt sig 

Lärde sig om decimaltal. 

Bästa 

Att man inte behövde sitta still. 

Att få jobba i grupp. 

Att det var annorlunda uppgifter. 

Sämsta 

Att det var kallt. 

Svårt 

Att komma på hur man skulle mäta träden utan linjal. 

Förbättringsförslag 

Att man skulle kunna vara utanför skolgården. 

Att man skulle vara mindre grupper, tex halvklass. 

Att man inte ska ha genomgångar utomhus. 
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F9 

Åsikt om utematte 

Tycker det är roligare att vara ute än inne. 

Skulle vilja vara ute två gånger i veckan. 

Brukar räkna i boken. 

Minns om lektionen 

Minns att lektionen handlade om bråk. 

Minns att de mätte volymen på en sten. 

Minns att de skulle hämta en pinne och mäta den med kroppsmått.  

Tidigare upplevelse av utematte 

--- 

Lärt sig 

Lärde sig om decimaler. 

Bästa 

Att få vara ute för att få frisk luft och blir därmed mer koncentrerad. 

Sämsta 

Att det var kallt. 

Svårt 

Att man var tvungen att komma på nya strategier.  

Förbättringsförslag 

Inga övriga svar. 
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F10 

Åsikt om utematte 

Tycker det är roligt med utematte. 

Tycker det är bra för dom som inte kan sitta still. 

Håller med F8 om att hälften av lektionerna borde vara ute. 

Minns om lektionen 

Minns att de mätte träd och ritade cirklar och kvadrater i sanden.  

Minns hur de mätte träden. 

Tidigare upplevelse av utematte 

Kommer inte ihåg att hon haft utematte tidigare. 

Lärt sig 

Lärde sig hur man kan mäta volymen på en sten. 

Bästa 

Att de som har svårt att sitta still kunde röra sig och få mer gjort.  

Sämsta 

Att det var kallt. 

Att vissa elever spelade fotboll istället för att hjälpa gruppen. 

Svårt 

Att mäta träden. 

Förbättringsförslag 

Inga övriga svar. 
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