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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att undersöka hur utomhusundervisning kan ge eleverna 
möjligheter att föra och följa resonemang i matematik. Studien har två frågeställningar, 
den ena är vilka typer av matematiska resonemang ges eleverna möjlighet att föra och 
följa vid utomhusmatematik? Den andra frågeställningen är hur tänker lärarna när det 
gäller möjligheter för eleverna att föra och följa matematiska resonemang? För att 
uppnå syftet och besvara frågeställningarna genomförs två observationer av 
utomhusundervisning samt intervju med lärarna som bedrev undervisningen. 
 
För att kategorisera vilka typer av resonemang eleverna använder utformas ett 
observationsschema som tar stöd av Lithners ramverk, som även är studiens teori. Detta 
ramverk förklarar att det finns två huvudtyper, imitativa och kreativa resonemang, där 
de dessutom finns olika undergrupper.  
 
Resultatet visar att eleverna får möjlighet att föra och följa båda kreativa (CMR) och 
imitativa resonemang (IR) i utomhusundervisning. På grund av uppgifternas utformning 
förekommer det mest IR i observationerna. Lärarna är medvetna om vad 
resonemangsförmågan innebär och denna insikt kan hjälpa eleverna att utveckla sin 
resonemangsförmåga. Utomhusmiljön blir dessutom ett gott inslag i 
matematikundervisning. Genom att arbeta ute får eleverna använda fler sinnen och 
arbeta mer kreativt. Detta kan i sin tur skapa motivation samtidigt som eleverna får 
gripa för att begripa. 
 
Nyckelord 
Resonemangsförmåga, matematik, utomhusundervisning, intervju, observation. 
 
English Title 
Outdoor mathematics that sharpen students' reasoning ability 
 
Tack! 
Vi vill tacka de verksamma lärarna för att vi fick observera deras undervisning och 
intervjua dem. Utan er skulle denna studie inte vara genomförbar.  
 
Ett tack riktas även till vår handledare, Berit Roos Johansson för all hjälp och stöd hon 
givit oss under arbetets gång. 
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1 Inledning 
Måste klassrummet vara ett fysiskt rum i en skola eller kan klassrummet placeras i 
utomhusmiljö? Det undrar Brodin (2011). Författaren förklarar att utomhusaktiviteter är 
väsentligt för att barn ska utvecklas, samtidigt som det skapar kreativa erfarenheter. 
Detta resulterar i sin tur att eleverna blir motiverade att använda sina förmågor och 
prova sig fram istället för att undvika utmaningar. Utgår lektioner från en autentisk 
situation där elevernas sinnen och kropp engageras, ökar möjligheterna för ett bra 
lärande. Strotz och Svenning (2004) menar att när hela människan med kropp och 
sinnen engageras blir lärandet bättre och begreppet “gripa för att begripa” blir aktuellt. 
Att kunna något innebär således att kunna utföra det och kunna redogöra för vad som 
gjorts. 
 
I boken Leka och lära matematik ute skriver Kajsa Molander (2011) att: 

 
Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Matematik handlar 
också om självförtroende och fantasi – att lita på sin egen förmåga att lösa 
olika typer av problem. Det handlar om att se matematiken som en del av 
verkligheten (Molander, 2011:8). 

 
Matematik handlar även om att skapa förståelse för begrepp och problemlösning. 
Molander (2005) menar att detta är bra att eleverna får träna på ute, där hela kroppen 
och alla sinnen får aktiveras. Forskarna Tornabene och Ernst (2012) anser att elever som 
får arbeta med problemlösningsuppgifter utomhus förstärker sin kognitiva flexibilitet 
och kreativa tänkande, på ett sätt som de inte ges möjlighet till vid undervisning 
inomhus. Szczcepanski och Dahlgren (1997) skriver att det är viktigt att det finns en 
växelverkan mellan undervisning inomhus och utomhus. Genom att förlägga vissa delar 
av undervisningen utomhus kan ämnet i fråga levandegöras. Det handlar alltså om att 
vara och lära i landskapet, istället för att lära om det genom en text eller dylikt. 
Utomhuspedagogiken ökar variationen i lärandet och elevernas koppling mellan skola 
och samhälle (Szczepanski & Dahlgren 1997). 
 
Skolans aktiviteter har blivit mer och mer inrutade på teori och informationssökande, 
vilket kan leda till att eleverna inte får en förståelse för den världen vi lever i. Det är 
därför praktiska ämnen är särskilt betydelsefulla i skolans verksamhet (Strotz och 
Svenning 2004). Stora delar av skolans undervisning sker trots detta i klassrummet, 
även om forskning pekar på att det finns fördelar med att förlägga delar av 
undervisningen utomhus. Dewey betonade att sinnesintryck från naturen stimulerar 
kunskapsinhämtning. Att bedriva undervisning utomhus menar forskare är viktigt för 
barnens hälsa och välbefinnande (Brodin 2011). Tornabene och Ernst (2012) framhåller 
att utomhuslektioner, från ett kognitivt perspektiv är berikande för elever. Eleverna får 
möjlighet att använda sin fantasi, påhittighet och kreativitet på ett annat sätt än de kan 
inomhus. Utomhusundervisning är mer varierad och mindre strukturerad än 
undervisning som sker inomhus, vilket bidrar till att elever får större möjlighet att jobba 
grovmotoriskt samt utforska sina omgivningar. Detta leder till att eleverna får möjlighet 
att utveckla sin problemlösningsförmåga samt sitt kreativa tänkande (Tornabene & 
Ernst 2012). 
 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 
2011) ska matematikundervisningen bidra till att eleverna utvecklar en förmåga att föra 
och följa matematiska resonemang. Undervisningen ska ge elever möjligheter att bli 
förtrogna med olika uttrycksformer samt hur dessa kan användas i vardagliga och 
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matematiska sammanhang. Matematiken ska bedrivas på ett sådant sätt att eleverna 
utvecklar ett intresse för ämnet samt kan använda sina förmågor i olika kontexter.  
 
Under verksamhetsförlagda utbildningar har vi fört diskussioner med lärare om 
utomhusundervisning. Många verksamma lärare visade sig vara positivt inställda till 
denna typ av pedagogik. Strotz & Svenning (2004) förklarar att om undervisningen 
förflyttas från klassrummets teoribaserade lärande ut i naturen, blir lärandet mer 
elevcentrerat eftersom eleverna får nya möjligheter att utforska och skapa nya 
erfarenheter (2004). Detta går att appliceras i vad lärare har diskuterat med oss om 
utomhusundervisning. Lärarna anser att eleverna får större möjligheter att utveckla 
matematiska förmågor genom praktisk erfarenhet. De förklarar att det inte räcker med 
att enbart arbeta med läromedel i matematik eftersom dessa inte hjälper elever att 
utveckla alla matematiska förmågor på grund av att de till stor del innehåller 
rutinuppgifter. Därför väljer många lärare vi samtalat med att komplettera läromedlen 
med praktiska uppgifter som exempelvis övar elevernas resonemangsförmåga.  
Efter fyra år på lärarutbildningen samt 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning har vi 
utvecklat ett intresse för matematik som bedrivs utomhus. Detta intresse gör att vi vill 
undersöka detta område mer. I den här studien observeras två klassers 
utomhusundervisning i matematik för att upptäcka vilka former av matematiska 
resonemang eleverna får möjlighet att föra och följa. Vidare intervjuas lärarna som 
bedrev undervisningen om vilka möjligheter eleverna får att utveckla 
resonemangsförmågan samt deras tankar kring utomhusundervisning. 
 
  



  
 

3 

 
 
2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur utomhusundervisning kan ge eleverna möjlighet att föra och 
följa resonemang i matematik.  
 
2.1 Frågeställningar 

• Vilka typer av matematiska resonemang ges eleverna möjlighet att föra och följa 
vid utomhusmatematik? 

• Hur tänker lärarna när det gäller möjligheter för eleverna att föra och följa 
matematiska resonemang i utomhusundervisning? 
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3 Litteraturbakgrund 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för den här studien. 
Forskningen berör dels resonemangsförmågan och förklarar vad den innebär, varför den 
är viktig samt verksamma lärares tankar om förmågan. Dessutom beskrivs forskning om 
utomhusundervisningens historia, hur den kan bedrivas samt dess fördelar och 
nackdelar. 
 
3.1 Resonemangsförmågan 
Hansson (2014) förklarar att förmågan innebär att utveckla ett logiskt och systematiskt 
tänkande för att föra och följa matematiska resonemang. Resonemangsförmågan berör 
dock många andra förmågor, som att kunna använda matematiska begrepp och metoder. 
Kreativitet är en grundläggande del i resonemangsförmågan eftersom förmågan kräver 
ett undersökande arbetssätt, där individen kan formulera och ta stöd av sina kunskaper 
och idéer (Hansson 2014). 
 
3.2 Lärares tolkning och uppfattning om resonemangsförmågan 
Resonemangsförmågan är inte entydig, detta konstateras i Sterners (2015) studie. 
Sterner (2015) samlade en grupp lärare i sin studie under ett år för att diskutera 
kommunikation och resonemangsförmågan i matematikundervisningen. De deltagande 
lärarna känner en frustration över att det är svårt att applicera matematiska resonemang i 
sin undervisning när de själva inte har stor förståelse av förmågan. Lärarna känner 
därför att de saknar de redskap som krävs för att ge eleverna möjligheter att utveckla 
resonemangsförmågan (Sterner 2015). Lärarnas reflektioner och användning av 
matematiska resonemang överensstämmer med den tidigare forskning som exempelvis 
Mariotti (refererad i Sterner 2015:112) utfört. Mariottis studie visar att matematiska 
resonemang är begränsade i matematikundervisningen samt att elever visar svårigheter 
att motivera och argumentera deras strategival (2015). 
 
3.3 Resonemangsförmågan i undervisning 
Skolinspektionens (2009) kvalitetsgranskning av 23 grundskolor visar att 
matematikundervisningen inte ger eleverna tillräckliga möjligheter för att utveckla 
resonemangsförmågan. Det beror på att lärarna på de granskade skolorna baserar stor 
del av sin undervisning på läromedlens innehåll, som till majoritet består av 
rutinuppgifter (Skolinspektionen 2009). I likhet med Sterners (2015) studie, menar 
Skolinspektionen (2009) att detta arbetssätt existerar på grund av att lärare har bristande 
kunskaper om förmågans innebörd. Det är inte ovanligt i de lägre årskurserna att lärarna 
som undervisar i matematik inte har utbildning för dessa ämnen (Skolinspektionen 
2009). 
 
Problematiken kring rutinuppgifter hänvisar Jäder (2015) till i sin avhandling. Jäder 
(2015) förklarar att tidigare studier har visat att lärare världen över använder läromedel 
och material som resulterar i att elever inte får tillfällen att resonera. I Sverige möter 
elever i de olika årskurserna till stor del uppgifter från läromedel (2015). Strukturen på 
läromedel innebär en inledande instruktion med förklaring och sedan får eleverna träna 
på liknande uppgifter som beskrivs i instruktionen (Liljekvist 2014). Utöver läromedel 
ger Liljekvist (2014) exempel på att lärare i gymnasiet gör egenkonstruerade uppgifter 
som fortfarande tar inspiration från läromedlet (2014). Det innebär att eleverna till stor 
del möter rutinuppgifter. När elever endast möter rutinuppgifter i undervisningen lär de 
sig en imiterande lösningsstrategi utan att få några kunskaper om hur de egentligen löst 
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uppgiften (Liljekvist 2014). Dessutom lotsas eleverna fram till det korrekta svaret 
istället för att få tid att resonera och diskutera för att på egen hand nå lösningen. Istället 
för att målet är att finna, diskutera och resonera kring strategier och metoder för att lösa 
en uppgift har det förskjutits till att enbart hitta rätt svar (Liljekvist 2014). 
 
Skolinspektionen (2009) trycker på att lärare behöver utveckla kunskaper om hur de ska 
tillämpa kursplanens mål och innehåll i undervisningen. Däremot ger Skolinspektionen 
inga lösningar för hur lärarna ska ta till sig kunskaperna mer än att de behöver utvärdera 
sin undervisning (2009). Hansson (2014) skriver för skolverkets matematiklyft på 
gymnasiet att resonemangsförmågan kan komma till uttryck och utvecklas när elever får 
arbeta med uppgifter som inte följer en rutinkaraktär. Utifrån några exempeluppgifter 
(se Hansson 2014:2ff) förklarar han att dessa och liknande uppgifter låter elever 
analysera, diskutera och dra slutsatser för olika idéer och resonemang. För att undvika 
risken av att elevernas resonemang blir diskontinuerlig kan eleverna få arbeta med 
uppgifter i mindre grupper och sedan redovisa sina resonemang och slutsatser i helklass. 
Det Hansson (2014) beskriver ovan går att koppla ihop med problemlösningsuppgifter 
och kreativa resonemang1 (CMR) eftersom eleverna inte kan lösa uppgiften med en i 
förväg känd lösningsmetod. 
 
Liljekvist (2014) studerar avhandlingar som utgår från Lithners ramverk2 och drar 
slutsatsen att det är viktigt att elever får chansen att använda kreativa resonemang 
(CMR). Genom CMR får elever lära sig olika lösningsmetoder. Ett sätt för elever att 
utveckla CMR är att arbeta med problemlösningsuppgifter eftersom 
resonemangsförmågan automatiskt kommer till uttryck i sådana uppgifter. Vid 
problemlösning vet inte eleverna lösningsmetoden i förväg och får istället identifiera 
och beskriva olika problem för att kunna lösa dem (Liljekvist 2014). Att låta elever 
arbeta med CMR poängterar Liljekvist (2014) även är viktigt för skolans tidigare år, 
eftersom det hjälper elever att skapa en god grund att utveckla kunskaper i matematik. 
För att uppnå fler tillfällen där elever får träna på sina matematiska förmågor, som 
Skolinspektionen (2009) vill öka i skolan kan lärarna därför försöka utforma tillfällen 
för elever att arbeta med problemlösningsuppgifter som öppnar upp för kreativa 
resonemang. 
 
 
3.4 Resonemangsförmågans roll i skolan 
I Lgr 11 genomsyrar resonemangsförmågan de olika ämnena. Det är därför av vikt att 
elever få träna på denna förmågan. I läroplanen står det att “[u]ndervisningen ska bidra 
till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska 
resonemang” (Skolverket 2011:62). 
 
Utöver att förmågan beskrivs i läroplanen, beskriver Ball & Bass (2003) två anledningar 
till varför resonemangsförmågan är viktig inom matematiken. För det första är 
resonemang ett av de huvudsakliga redskapen för att kunna utveckla matematisk 
förståelse samt för att kunna konstruera ny matematisk kunskap. Resonemang är därför 
oskiljaktig från matematisk förståelse, det är snarare en fundamental matematisk 
förmåga. Lär eleven sig olika strategier och formler utan att ha förståelse varför, är det 
svårt att utveckla sina matematiska förmågor (Ball & Bass 2003). Dessutom påpekar 
författarna att undervisningen bör frångå memorering av regler och formler och istället 
                                                
1 Förklaras utförligt i teoriavsnittet. 
2 Ramverk som beskriver olika typer av resonemang, se teoriavsnittet. 
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fokusera på förståelsen kring reglernas funktion och användning. Har eleverna en 
förståelse för hur olika strategier och regler ska användas minskar risken att lösningen 
är beräknad på ett felaktigt sätt (Ball & Bass 2003). 
 
Den andra anledningen är att resonemangsförmågan är användbar som ett medel att för 
återskapa glömda kunskaper (Ball & Bass 2003). Om en elev exempelvis glömmer bort 
vilket räknesätt hen ska använda för att beräkna en uppgift kan hen resonera med sig 
själv om vilken strategi och metod som behövs för att lösa uppgiften. Det innebär att när 
en elev möter ett hinder kan hen använda sin resonemangsförmåga till att erhålla nya 
matematiska kunskaper. Ball och Bass (2003) förklarar vidare att förmågan utvecklar en 
matematisk förståelse som är nödvändig för alla elever. För att utveckla elevers 
resonemangsförmåga är det viktigt att lärare skapar en miljö som uppmuntrar till, och 
gör det möjligt för elever att få arbeta i undersökande arbetsformer (Ball & Bass 2003).  
 
3.5 Utomhusundervisningens historia 
Praktiskt lärande och autentiska lärmiljöer är inte ett nytt fenomen utan sträcker sig 
långt bak i tiden. Redan före vår tidräkning talade Aristoteles om pragmatiskt lärande 
och att arbeta från det konkreta till det abstrakta (Molander, Hedberg, Bucht, Weidmark 
& Lättman-Masch, 2006). Aristoteles lyfte vikten av att använda våra sinnen för lärande 
(Brügge & Szczepanski, 2011). Dessa idéer togs vidare i nuvarande tideräkning av 
Comenius (1592 – 1670) (refererad i Dahlgren & Szczepanski, 1997). Comenius ansåg 
att lärande ska vara utforskande och skapa tillfällen för autentiska samtal (Kroksmark 
2003). I sådana lärmiljöer ökar delaktigheten och nyttjandet av sinnen, som resulterar i 
givande erfarenheter och stor kunskapsinhämtning (Brügge & Szczepanski, 2011). 
Många forskare har förklarat vikten av utomhusmiljön för lärande. Key och Dewey är 
två personer som idag har fått stor betydelse för utomhuspedagogiken. 
 
Ellen Key (1849-1926) anser att undervisningen ska utgå ifrån elevernas egna 
erfarenheter och innehålla aktiviteter som förbereder dem för framtiden (Key refererad i 
Kroksmark 2003). Genom att utgå från barnen och deras lust för lärande skapas 
motivation som dessutom ökar om de får utforska för att lära (Molander, et.al 2006). 
Barnens kunskapsinhämtning ska inte bara uppnås genom läromedel utan barnen ska få 
ta del av sin omgivning (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
John Dewey (1859-1952) myntade det kända uttrycket ”learning by doing” som innebär 
att lära sig genom att arbeta praktiskt (Dewey 1998). Dewey förespråkade att barn ska 
arbeta praktiskt utanför klassrummet, att aktiviteterna ska ta plats i samhället. Dewey 
upplevde att istället för att fokusera på vad samhället kan erbjuda elever i deras 
kunskapsutveckling fokuserade skolan på läromedlets innehåll (Kroksmark 2003). 
Denna förskjutning tillät inte barn att få arbeta praktiskt för att utveckla kunskaper och 
bygga på sina erfarenheter (Dewey refererad i Dahlgren & Szczepanski, 1997). Genom 
att arbeta praktiskt, reflektera och erfara nya kunskaper och färdigheter skapas aktivt 
deltagande. För att uppnå goda resultat ska barnens intresse vara utgångsläget för 
lärandet (Dewey 1998). 
 
En av dagens förkämpe av utomhusundervisningen är Anders Szczepanski som har gjort 
omfattande undersökningar. Enligt forskaren gynnas elevernas lärande om det finns en 
växelverkan mellan inomhus- och utomhusundervisning. Det variationsrika lärandet ger 
ett avbrott i klassrumsundervisningen och genom att använda fler sinnen stimuleras 
elevernas tänkande och motivation. Samtidigt bidrar det till bättre hälsa eftersom barnen 
får använda hela kroppen för att lära (Szczepanski 2014). 
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3.6 Utomhusundervisning 
Idag ökar ohälsotalet samtidigt som teknologin utvecklas vilket resulterar i att eleverna 
har mindre kontakt med naturen. Konkret sammanhang med praktiskt lärande har 
minskat i dagens skola. Istället för att vara ute i naturen sker lärandet i klassrummen 
(Szczepanski 2007). 
 
Undervisning inomhus i ett klassrum tillåter inte eleverna att använda alla sina sinnen. 
Det handlar oftast om att se bilder, läsa eller lyssna på sin lärare. Forskningsresultat 
visar att traditionella, bokliga inlärningsmiljöer som sker i klassrummet ger ytliga och 
kortvariga kunskaper (Dahlgren & Szczepanski 1997). Människor behöver få använda 
fler av sina sinnen, än synen och hörseln, när något nytt ska läras in. I Szczepanski & 
Dahlgrens (2011) studie intervjuades 15 verksamma grundskollärare som framhåller 
betydelsen av att få känna, smaka och lukta som ett medel för att skapa en djupare 
förståelse. Begreppet ”[a]tt gripa för att begripa” (Szczepanski & Dahlgren 2011:13) 
möjliggörs i utomhusundervisningen. Genom att låta eleverna använda alla sina sinnen 
och hela kroppen i en växelverkan med textbaserad praktik breddas och kompletteras 
undervisningen. Respondenterna förklarade att elever kan lära sig det teoretiska 
inomhus och sedan omsätta dessa kunskaper utomhus. Det kan ge en bättre 
verklighetsanknytning att exempelvis undersöka ett träd i verkligheten än att läsa och se 
bilder på det inne i ett klassrum (Szczepanski & Dahlgren 2011). 
 
Szczepanski (2014) tar stöd i grundskolans läroplan (Lgr 11) som skriver att lärande kan 
appliceras i utomhusmiljö. I läroplanen beskrivs det att eleverna ska kunna orientera sig 
i sin närmiljö genom fältstudier och observationer, för att uppleva och utforska miljön. 
Författaren förklarar att alla ämnen i läroplanen kan bedrivas utomhus. Naturen kan 
användas till lärarens fördel i undervisningen och som förslag kan lärare inom 
matematiken låta eleverna mäta höjden på träd eller arbeta praktiskt med volym (2014). 
 
3.7  Fördelar och nackdelar med utomhusundervisning 
En stor del av vår kommunikation sker genom lukt, smak och känsel. Det är därför av 
vikt att utnyttja dessa sinnen för att skapa goda lärtillfällen (Dahlgren, Sjölander, Strid 
& Szczepanski, 2007). Utomhuspedagogiken bidrar till att barns koncentrationsförmåga 
ökar på grund av att varierar inom- och utomhusundervisning. Samtidigt öppnar lekar 
upp för kreativa lärprocesser genom att vistas i autentiska miljöer (Szczepanski 2007).	
Brügge och Szczepanski (2011) förklarar att undervisning som bedrivs utomhus 
utmanar eleverna att tänka kreativt vilket ökar samarbetsförmågan. Vidare förklarar 
Brügge, Glantz och Svenning (2011) att det är av vikt att vara utomhus för att hjärnan 
stimuleras samtidigt som kroppen är i behov att röra sig och möta olika intryck. 
 
Utomhusundervisning kan även stärka sammanhållningen i klassen. Genom att eleverna 
arbetar tillsammans utomhus tränas elevernas sociala förmågor och de skapar en tillit 
för varandra (Dahlgren & Szczepanski 1997). Verksamma lärare som bedriver 
utomhusundervisning har sett att eleverna byter vänskapskretsar och att pojkar och 
flickor leker oftare tillsammans på rasterna (Olsson 2008). Att det skapas nya 
konstellationer kan bero på att tilliten stärks, vilket öppnar upp för att vilja komma 
varandra närmre (Olsson 2008). När eleverna lär känna varandra bättre skapas en 
förståelse för hur deras förmågor kan tas till vara för att hela gruppen ska lyckas med 
olika uppgifter (Dahlgren & Szczepanski 1997). Tilliten och förståelsen för varandra 
kan därför vara en fördel i undervisningssammanhang. 
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Utomhusundervisningen har även sina nackdelar. Om gruppstorleken är för stor skapas 
problem för att kunna bedriva en fungerande undervisning. Likväl uppstår det problem 
om inte natur eller grönområden finns tillgänglig i närheten (Lundegård, Wickman & 
Wohlin 2004). Det kan då bli en ekonomisk fråga eftersom kollektivtrafik kan behöva 
utnyttjas för att nå rätt natur för undervisningens syfte (Olsson 2008). Det krävs 
alternativa lösningar i sådana situationer men syftet med undervisningen kan samtidigt 
fallera. Om klassen exempelvis ska studera insekter som lever i eller intill vatten och 
detta görs på en plats där vatten inte finns ökar risken för att eleverna tappar intresset 
(Lundegård, Wickman & Wohlin 2004). 
 
Ett annat hinder för utomhusundervisningen är läraren. Många lärare känner sig osäkra 
inför att bedriva undervisning utomhus (Lundegård, Wickman & Wohlin 2004). Det 
behövs kompetensutbildning för att skapa säkra ledare (Olsson 2008). Det fordrar även 
att lärarna vill förflytta sin undervisning utomhus. Många lärare menar att fler 
oförutsägbara händelser kan ske utomhus och därför känns det enklare att planera för 
inomhusundervisning (Strotz och Svenning 2004). Utomhusundervisning kräver 
dessutom mer planering och längre lektionstid (Olsson 2008). Att det behövs längre tid 
för utomhusaktiviteter beror på att eleverna behöver komma ut i naturen innan 
undervisningen kan ske. Det innebär att schemaändringar måste ske för att 
undervisningen ska bli möjlig. En lösning för att spara tid är att placera undervisningen 
intill skolgården. Dagens skolgårdar har dock sällan stora grönområden och det krävs 
därför ekonomiska resurser för att göra skolområdet mer givande för 
utomhusundervisning (Olsson 2008). 
 
Slutligen behöver eleverna vara motiverade för att undervisas utomhus. Många barn 
tycker det är mer bekvämt att vara inomhus. Det resulterar i att eleverna inte förstår 
syftet med utevistelsen och ser negativt på utomhusundervisningen. Detta synsätt gör 
det problematiskt att bedriva undervisningen och fånga alla elever (Brügge, Glantz och 
Svenning 1999). 
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4 Teori 
I vår studie tar vi stöd av Lithners (2008) ramverk. Ramverket syftar till att kunna 
karaktärisera resonemang och kunna förklara ursprunget till och konsekvenserna för 
olika typer av resonemang.  Begreppet matematiskt resonemang definieras i ramverket, 
likt i vår studie, som de resonemang som används för att skapa och komma fram till 
påståenden och slutsatser för att lösa uppgifter. Ramverket är utformat för att dela in 
olika typer av resonemang i de två huvudkategorierna, imitativa och kreativa 
resonemang.  
 
4.1 Imitativa resonemang (IR) 
Imitativa resonemang, skrivna som IR i vår studie, kräver bara en procedurell kunskap. 
Ramverket gör skillnad mellan begreppen svar och lösning. Svar innebär det specifika 
som efterfrågas i uppgiften medan en lösning innebär att svaret motiveras genom att 
visa hur någon kom fram till svaret. Dock visar sällan en lösning hur resonemanget för 
svaret har sett ut (Lithner 2008). IR innefattar ytliga kunskaper och delas upp i två 
kategorier, memorerat resonemang (MR) och algoritmiskt resonemang (AR) (Sidenvall 
2015). 
 
4.1.1 Memorerade resonemang (MR) 
Inom denna typ av resonemang utförs uppgiftslösningarna till stor del av minnet, men 
som en övergripande strategi är den enbart användbar i uppgifter som frågar efter fakta 
eller definitioner. Till exempel, hur många cm3 rymmer en liter? (Lithner 2008:258)  
 
När en person använder sig av memorerade resonemang uppfylls följande kriterier. 
1. Strategin grundar sig på ett komplett svar. 
2. Strategin består enbart av att skriva ner svaret (Lithner 2008). 
 
4.1.2 Algoritmiskt resonemang (AR) 
Algoritmiskt resonemang, skrivet som AR i vår studie, förklarar Lithner (2008) som en 
särskild procedur (strategi) som används för att lösa en uppgift. Brousso (1997, 
refererad i Lithner 2008) förklarar att en algoritm är en begränsad sekvens av 
genomförbara instruktioner som leder till att en uppgift kan lösas. Med andra ord 
innebär algoritm inom matematiken den metod och de instruktioner som krävs för att 
lösa en uppgift. I ett resonemang som betraktas som AR, är den huvudsakliga strategin 
att återfinna en känd algoritm. Lösningen av denna kan vara av olika karaktär och delas 
in i tre underkategorier: bekant AR, begränsat AR och guidat AR (Lithner 2008) som 
beskrivs nedan. Genomförandet av strategin består i att följa algoritmen och utföra 
enkla beräkningar. Enda gången det kan bli fel i en algoritm är om personen gör ett 
slarvfel (a.a). 
 
Bekant AR 
Vid bekant AR innebär det att eleven identifierar något, exempelvis ett nyckelord eller 
annan ledtråd i uppgiften som utgör valet av algoritm (Sidenvall 2015:14f). Strategin 
bestäms av nyckelord, till exempel ord som mer eller mindre som motsvarar additions- 
eller subtraktionsalgoritmer. Argumentet som övertygar elevens strategival baseras ofta, 
genom liknande övningsuppgifter, på den uppenbara erfarenheten att en uppgift med 
vissa text-, grafiska- och/eller symboliska särdrag är relaterade till en motsvarande 
algoritm. Det innebär att bekant AR ofta inte är baserad i någon förankring av 
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matematiska egenskaper hos eleven och därför inte tillförlitlig i problematiska 
situationer (Lithner 2008). 
 
Lithner (2008:262) förklarar två steg som sker i uppgiftslösning som benämns bekant 
AR. 
1. Anledningen till strategibeslutet är att uppgiften ses som en känd typ som kan lösas 
av en motsvarande, känd algoritm. 
2. Algoritmen genomförs (2008). 
 
Begränsat AR 
När en elev använder begränsat AR har den flera, för eleven, kända algoritmer som hen 
anser är rimliga att välja mellan. Eleven har flera valmöjligheter och söker efter ytliga 
kännetecken i uppgiften för att välja en algoritm. Leder den valda algoritmen inte till en 
rimlig lösning kan eleven välja att testa en annan algoritm (Lithner 2008). Denna typ av 
resonemang kan kopplas till om eleven inte vet hur hen ska lösa uppgiften men vill 
komma vidare i sin uppgiftslösning (Sidenvall 2015:14f). 
 
Guidat AR                  
Denna typ av AR innebär att en elev får hjälp genom guidning av någon eller något. 
Guidat AR delas in i elev-, lärar- och textguidat. Elev- och lärarguidning innebär att 
antingen en lärare eller elev guidar resoneraren genom uppgiften. Det är även möjligt att 
få stöd genom textguidning. Textguidning kan ske genom att eleven tidigare har mött en 
liknande uppgift, antingen genom att nyligen ha gjort en eller genom hjälp av ett 
exempel som finns i läroboken (Lithner 2008). 
 
4.2  Kreativa resonemang (CMR) 
Kreativa resonemang, skrivet som CMR i vår studie, kan kopplas till en begreppslig 
förståelse. Denna förståelse kräver att den som resonerar kan koppla samman olika delar 
inom matematiken för att utforma resonemang och argumentera för detta. CMR kan 
delas in i två undergrupper, globalt CMR och lokalt CMR (Sidenvall 2015). 
 
De två undergrupperna i CMR har skapats för och används i analyser av läromedel 
(Lithner 2008). Skillnaden mellan kategorierna ligger i hur mycket kreativt resonemang 
som används för att lösa uppgiften. Lokalt CMR är när en uppgift kan lösas med 
imitativt resonemang men kräver lite kreativt resonemang. Globalt CMR är motsatsen 
och i en sådan uppgift krävs det därför mer CMR och lite imitativt resonemang för att 
lösa den (Lithner 2008). Bergqvist (2006) ger en tydlig förklaring av de olika 
underkategorierna nedan. 
 
Lokalt kreativt resonemang är när någon del av uppgiften eller strategi för att lösa 
uppgiften är ny för eleven och de andra delarna är eleven välbekant med (Bergqvist 
2006). 
 
Globalt kreativt resonemang innebär att eleven möter en uppgift och strategi för att lösa 
uppgiften som är ny och obekant men innehåller en del som eleven mött tidigare 
(Bergqvist 2006). 
 
Eftersom undergrupperna kräver analyser av läromedel innebär det att dessa inte 
kommer att undersökas i studien. Istället fokuseras det på om eleverna använder och 
uppfyller kriterierna för CMR. 
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I ramverket förklaras att ett kreativt resonemang är när man löser uppgifter som inte är 
av rutinmässig karaktär. För att ett resonemang ska ses som ett kreativt resonemang ska 
de uppfylla följande kriterier. 
 
1. Något nytt. För den som resonerar skapas ett nytt resonemang eller återskapas ett 
bortglömt. 
2. Rimlighet. Det finns argument eller motivering som stödjer den strategi som valts, 
genomförts och varför det anses vara korrekt eller rimligt. 
3. Matematisk grund. Argumenten till strategins olika steg för att lösningen ska vara 
verifierat i matematiska egenskaper (Lithner 2008).    
 
 

CMR IR 
 
Globalt       Lokalt  
CMR          CMR 

 
Memorerat                                                
resonemang 
       (MR) 

AR 
Bekant    Begränsat    Elevguidat    Lärarguidat    Textguidat  

   AR           AR              AR                   AR                AR 
 

 
Figur 1. Visar de olika typerna av resonemang, fördelade utifrån huvudgrupperna kreativa 
resonemang (CMR) och imitativa resonemang (IR) samt visar de olika typer av algoritmiska 
resonemang (AR) (Delvis återskapad av Sidenvall 2015:14). 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras det använda materialet och de metoder som legat till grund för 
studien. Det berör områdena; vetenskaplig ansats, datainsamling, urval och 
genomförande. Kapitlet avslutas med ställningstaganden för att öka studiens 
tillförlitlighet samt hur studien följt Vetenskapsrådets etiska principer. 
 
5.1 Vetenskaplig ansats 
Studiens vetenskapliga ansats är fenomenografi. Fenomenografi är en kvalitativt 
inriktad forskningsansats. Inom fenomenografi undersöker forskare människors 
uppfattningar av olika aspekter. Dessa beskrivs, analyseras och tolkas i ett försök att 
förstå människors uppfattningar (Uljens 1989). I denna studien berörs fenomenografi 
genom att ta del av verksamma lärares uppfattningar och tankar kring 
resonemangsförmågan. 
 
5.2 Urval 
Undersökningen utfördes på en skola i en medelstor stad i södra Sverige. Skolan valdes 
på grund av att det varit en tidigare placering under den verksamhetsförlagda 
utbildningen och eftersom lärarna bedrev utomhusundervisning. Tanken var att 
undersöka årskurserna 1, 2 och 3, men på grund av nationella prov valde läraren i 
årskurs 3 att tacka nej. Det gjordes därför ett bekvämlighetsurval att enbart undersöka 
resonemangsförmågan i årskurs 1 och 2 på grund av tidsbrist. I ett småskaligt 
forskningsprojekt, där det finns begränsningar gällande tid kan denna urvalsmetoden 
vara fördelaktig (Denscombe 2016). 
 
I undersökningen deltog två lärare, en i årskurs 1 och en i årskurs 2. Läraren i årskurs 1 
arbetade sitt första år som lärare medan den andra läraren hade arbetat i grundskolan i 7 
år. I observationerna deltog totalt 36 elever, 18 elever i vardera årskurs.  
 
5.3 Datainsamling 
Materialet som använts vid datainsamling var en intervjuguide och ett 
observationsschema. Intervjuguiden låg till grund för intervjuerna med lärarna och 
observationsschemat låg till grund för vilka typer av matematiska resonemang eleverna 
förde/följde vid undervisningstillfället. 
 
Observationsschemat (se bilaga 1) användes i efterhand med stöd av inspelningar från 
undervisningarna vi observerade. Observationen var en deltagande observation där vi 
studerade hur eleverna gjorde utan att ingripa i deras uträkningar. Med andra ord höll vi 
ett åskådarperspektiv för att undvika att påverka eleverna och därigenom resultatet. Vi 
ingrep enbart för att fråga vad för uppgift de hade, hur de försökte lösa den och sedan 
hur de löst uppgiften. 
 
Intervjuguiden (se bilaga 2) består av två delar, den första delen användes innan 
observationen medan den andra användes efter observationen men under samma 
observationstillfälle.  
 
5.4 Genomförande 
Vi kontaktade två lärare på en skola som var en tidigare verksamhetsförlagd utbildning. 
Två lärare var villiga att ställa upp i undersökningen. Genom informationsbrevet fick de 
veta att studien fokuserar på resonemangsförmågan i utomhusmatematik, därmed 
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ombeds lärarna att skapa ett sådant lärtillfälle. Skolan besöktes under två tillfällen, vid 
första tillfället observerades årskurs 2 och efter intervjuades deras klasslärare. Vid det 
andra tillfället observerades årskurs 1 och efter intervjuades deras klasslärare. I samband 
med godkännandet utformades två olika samtyckesblanketter, en till informanterna och 
en till vårdnadshavare. Utformandet av blanketterna utgick från Vetenskapsrådets 
(Hermerén 2011) riktlinjer och förklarade vad vår undersökning innebar. Lärarna 
hjälpte sedan till att skicka hem samtyckesblanketterna till elevernas vårdnadshavare. 
 
5.4.1 Förberedelse för och genomförande av intervjuer 
Inför intervjun formulerade vi en intervjuguide (se bilaga 2) rörande de två klasslärarnas 
undervisning i relation till resonemangsförmågan. Intervjuguiden utformades på så sätt 
att vi kunde få svar på studiens frågeställning, frågorna formulerades med inspiration av 
Chambers (2011). Detta gjordes för att försöka undvika att få ja och nej svar, att istället 
låta lärarna ge utförliga svar där deras tankar samt erfarenheter fick utrymme. 
 
Intervjuerna planerades in vid samma tillfälle som observationen. Innan observationen 
frågade vi läraren om lektionens upplägg, för att få kännedom om lektionens innehåll, 
syfte och mål. Efter observationen ägde intervjun till. Med lärarnas tillåtelse 
ljudinspelades båda intervjuerna med mobiltelefon och de tog cirka 15 minuter vardera. 
Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes med en lärare i taget.  
 
Semistrukturerade intervjuer är vanligt förekommande i kvalitativa metoder och innebär 
att intervjufrågorna är bestämda i förväg (Denscombe 2016). Utgångspunkten är 
frågeområden snarare än detaljerade frågor (Bylund, Cedergren & Hollo 1995).  Genom 
att ha större frågeområden kan samtalet föras mer naturligt mellan intervjuare och 
informant. Syftet med denna typ av intervju är att få en persons beskrivning och 
uppfattning på en viss fråga, och att denne ska berätta så mycket som möjligt utan att 
ledas av intervjuaren (Bylund, Cedergren & Hollo 1995). Under intervjun var vi båda 
aktiva och hade förutbestämt vem som skulle ställa vilken fråga. Beroende på lärarens 
svar tillkom spontana följdfrågor. Vi valde att vara deltagande för att kunna få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna. Genom att båda deltog kunde fler spontana 
följdfrågor uppkomma. 
 
5.4.2 Förberedelser för och genomförande av observation med konstruerat 
observationsschema 
För att kategorisera elevernas resonemang och därigenom kunna besvara studiens 
frågeställning utformades ett observationsschema (Se bilaga 1). Observationsschemat 
utformades innan besöken på skolan och baserades på Lithners (2008) ramverk. Genom 
observationsschemat kan resonemangen klassificeras som CMR eller IR. 
 
Inför observationerna skapade vi en uppfattning av lektionen som skulle observeras 
genom en kort förintervju med klassläraren. När lektionen började placerade vi oss så 
att hela elevgruppen kunde se oss och presenterade vilka vi var och vad vi skulle göra. 
Det är viktigt att alla deltagande vet studiens syfte och att de har rätt att avbryta sitt 
deltagande när de vill (Hermerén 2011). Vi tog ett åskådarperspektiv under 
observationen och försökte på detta vis inte interagera med eleverna. Detta för att deras 
diskussion skulle vara så autentiska (verkliga och pålitliga) som möjligt, utan påverkan 
av forskare (Denscombe 2016). Under observationerna delade vi upp oss och 
fokuserade på tre grupper var under lektion 1 och fyra par var under lektion 2. 
Anledningen till denna uppdelningen berodde på att vi ville täcka upp stor del av 
elevgruppen, för att kunna se vilka olika resonemang de använde sig av. Under 
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observationen användes mobilerna för att spela in elevernas resonemang. 
Resonemangen spelades in för att mer noggrant kunna kategorisera dem i efterhand. 
 
5.4.3 Databearbetning 
Intervjun transkriberades kort efter att den genomförts. Transkriberingen har en 
skriftspråklig skildring. Det var inte relevant för studien att återge talspråket. Ellis och 
Barkhuizen (2005) menar att det är vanligt att hålla transkriberingar till skriftspråk i en 
intervjustudie, eftersom det är innehållet i respondentens svar som är det viktiga och 
inte hur de pratar. Efter transkriberingen av intervjuerna var färdigställda skickades 
dessa till respektive lärare. Detta gjordes för att försäkra att vi hade tolkat 
respondenterna rätt, samt ge dem chans att lägga till något missat eller ta bort något som 
de inte ville ha med.   
 
Observationen transkriberades även den kort efter genomförandet. Likaså här återgavs 
det eleverna sagt skriftspråkligt. Vi lyssnade sedan på varandras inspelningar för att 
försäkra oss att transkriberingen var korrekt, på grund av att vi observerade olika elever. 
Efter transkriberingen förde vi in elevernas resonemang i observationsschemat (se 
bilaga 1) och sedan diskuterades vilken kategorisering respektive resonemang föll inom. 
 
5.4.3.1 Avgränsningar i Lithners ramverk 
För att kategorisera de olika typerna av resonemang har vi tagit stöd av Lithners 
ramverk (2008). Vi har utgått från de två huvudgrupperna: kreativa (CMR) och 
imitativa (IR) resonemang. Undergrupper för CMR, lokalt och globalt CMR har 
uteslutits eftersom de används vid läromedelsanalyser. I utomhusundervisningen som 
ska undersökas används inget läromedel, det går därför inte att undersöka. De 
undergrupper som finns inom IR, memorerat resonemang (MR) och algoritmisk 
resonemang (AR) kommer dock att undersökas i vår studie. 
 
Primärt fokus har varit att dela in elevernas resonemang i huvudgrupperna CMR och IR 
(se bilaga 1). Sekundärt har vi försökt kategorisera vilken undergrupp ett resonemang 
tillhör om en elev använder sig av IR. 
 
5.5 Tillförlitlighet 
Kvalitativa undersökningar är svåra att repetera exakt, både när det gäller validitet och 
reliabilitet. Många forskare idag använder därför ordet trovärdighet istället för validitet. 
Att säga att insamlad data är trovärdig innebär att det data som har samlats in på goda 
grunder är rimligt. En god grund innebär att forskare har försäkrat sig att insamlad data 
är tolkad på rätt sätt. Detta kan göras genom att fråga informanten om svaren hen givit 
har tolkas rätt. Kvalitativ forskning är också svår att göra reliabel, för att kunna lita på 
de resultat som presenteras i en kvalitativ undersökning måste forskaren vara noga med 
att redovisa hur insamlandet av data har genomförts (Denscombe 2016). För att 
säkerställa att insamlad data var korrekt tolkad, skickades intervjutranskriberingarna till 
respektive lärare. De fick då chans att lägga till något eller stryka delar de inte ville ha 
med. 
 
Vidare görs insatser för att stärka studiens överförbarhet genom att delge 
informationsbrev, intervjuguide, observationsguide som bilagor. 
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5.6 Etiska aspekter 
När forskning ska utföras finns det vissa etiska krav som Vetenskapsrådet (Hermerén 
2011) har bestämt ska följas. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa etiska krav finns för att forskare ska 
visa respekt för de individer som är involverade i forskningen. I studien är det en 
självklarhet att undvika oredlighet. Oredlighet innebär bland annat att skribenterna 
vilseleder, plagierar eller förfalskar olika inslag i forskningen (Hermerén 2011). Istället 
strävar studien, mot att öppet redovisa inslagen för att andra ska kunna kontrollera och 
upprepa forskningen. Med andra ord strävas det efter att forskningen ska betraktas som 
vetenskapligt godtagen.  
 
De etiska aspekterna är viktiga att följa, framförallt i kvalitativa undersökningar som 
innefattar ett mindre antal informanter. Det är av vikt att informanterna inte kan 
identifieras och på så sätt komma till skada. Deltagande informanter i denna studie har, i 
enlighet med konfidentialitetskravet, fått nya fiktiva namn, för att de inte ska kunna bli 
identifierade. Allt deltagande är frivilligt och informanterna måste ge sin tillåtelse att 
delta och har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Informanten har dessutom rätt 
att ta bort delar av intervjun (Hermerén 2011). Deltagarna har även blivit informerade 
om att insamlad data förstörs när studien är genomförd, detta är också ett av de fyra 
kraven - nyttjandekravet. I samtyckesblanketten till lärarna och vårdnadshavarna har 
hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska krav (se bilaga 3 och 4). För att undgå 
missförstånd förmedlades även informationen muntligt och mer utförligt till lärare och 
elever vid besöket.  
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer observationerna av elevernas lektion utomhus samt lärarnas 
intervjuer att analyseras. Vidare delas de observerade lektionerna upp i två delar för att 
tydliggöra resultaten av elevernas resonemang. Under lektion 1 (Hannas lektion) ska 
eleverna bygga pinngubbar i olika skala utifrån en elev. De är indelade i smågrupper om 
3 elever i varje grupp. Eleverna befinner sig på en del av skolgården som benämns 
dungen. Där har de fri tillgång till pinnar, kvistar och annat naturmaterial som krävs för 
att de ska kunna genomföra uppgiften. Under lektion 2 (Saras lektion) ska eleverna i par 
arbeta med uppgiftskort kopplade till olika matematiska begrepp och lösningar. 
Lektionen tar plats i en skog en bit ifrån skolan. Skogen är stor och rik på naturmaterial. 
Utförligare lektionsbeskrivning återfinns i bilaga 5 och 6. 
 
6.1 Vilka typer av matematiska resonemang ges eleverna möjlighet att 
föra och följa vid utomhusmatematik? 
För att besvara studiens frågeställning kommer vi med hjälp av Lithners (2008) ramverk 
att analysera elevernas resonemang och visa resultatet av dessa resonemang under 
rubrikerna imiterande respektive kreativa resonemang.  
 
6.1.1 Kreativa resonemang (CMR) 
6.1.1.1 Hannas lektion 
Resonemang som, enligt Lithners (2008) ramverk, kan kategoriseras som CMR 
förekommer en gång under det första lektionstillfället. Alla elever under 
lektionstillfället möter något nytt nämligen att bygga en kropp i skala med 
naturmaterial, många resonerar också om rimligheten för hur de ska gå till väga för att 
bygga den i rätt skala. Däremot saknar många resonemang den matematiska grunden 
som är det sista kriteriet som krävs för att ett resonemang ska ses som kreativt enligt 
Lithners (2008) ramverk. 
 
I den gruppen där CMR framkommer resonerar de om hur de ska bygga huvudet på sin 
pinngubbe som ska vara i skalan 1:2. Nedan visas ett utdrag. Eleverna skrivs ut som E1 
och E2 för att visa att det är två olika personer. Läraren förekommer också i 
transkriberingen och skrivs ut som L. Alla transkriberingarna följer detta format. 
 

L: vilka kroppsdelar har ni kvar att bygga? 
E1: Huvud 
L: Vill du leta upp ett huvud i rätt storlek? 
E2: Ja hämta en sten som är hälften så stor 
E1: Hur stor ungefär då? 
E2: Ta med några så testa vi sen 
E1 hämtar olika stenar. 
E2: Stå still så mäter jag.  
E2 tar upp olika stenar och jämför med ansiktet 
E2: Den här är bäst 
L: Hur vet du att den stämde överens mest? 
E2: denna sten är nästan hälften så stort som hans ansikte 
E1: vi ska bygga mig på hälften och då stämmer stenen,  
den är hälften så stort som mitt ansikte. 

 
I detta resonemang möter eleverna något nytt, en elev i gruppen argumenterar för 
lösningens rimlighet och hjälper den andra eleven att få en förståelse för hur de löst 
uppgiften. Slutligen grundar de sin lösning i en matematisk grund när elevparet bevisar 
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lösningen för läraren, vilket gör att detta resonemang uppfyller de kriterier som krävs 
för CMR enligt Lithners (2008) ramverk.  
 
6.1.1.2 Saras lektion 
Under lektionstillfället visade sig bara ett resonemang som kunde klassas som CMR i 
enlighet med Lithners (2008) ramverk. Även om eleverna visade egenskaper om 
fritänkande saknade stor del av dessa matematisk grund som är ett av de kriterier som 
behöver vara uppfylld för att räknas som CMR i Lithners (2008) ramverk. 
 
CMR visade sig vid uppgiften ”hämta 10 kottar och forma en cirkel av 6 kottar, lägg 
resten i mitten”. Läraren frågade paret hur de löst uppgiften och frågar hur de kom fram 
till att cirkeln skulle se ut på det sätt det nu gjorde. Eleven förklarar hur hen resonerade 
genom att belysa att kottarna inte gick att böja och att hen därför försökte finna kottar 
som är lite böjda för att göra cirkeln så korrekt som möjligt. Hen avslutade med att säga 
att cirkeln snarare kan ses som en oval eftersom den inte är jämn hela vägen runt. 
 
Det ovanstående resonemanget uppfyller de tre krav Lithner (2008) förklarar för CMR i 
sitt ramverk. Eleven möter något nytt, ett problem med kottar som hen tidigare inte 
mött. Elevparets strategi motiveras för att styrka dess rimlighet samtidigt som det är 
matematiskt grundat. Vidare visar elevparet att de har begreppsförståelse och erkänner 
att deras cirkel snarare kan ses som en oval på grund av kottarnas ihopsättning. 
 
6.1.2 Imitativa resonemang (IR) 
6.1.2.1 Hannas lektion 
Imitativa resonemang är den resonemangstyp som framkommer till störst del under 
observationstillfället. Vid indelning av IR visar det sig att eleverna resonerar i 
underkategorierna bekant, begränsat och elev-och lärarguidat AR samt MR. 
 
Guidat AR 
Denna typ av AR innebär att en elev får hjälp genom guidning och det inträffar ofta 
under denna lektionen. Guidningen ufördes i detta fall antingen av läraren eller en elev. 
Läraren uttrycker under intervjun att hon anser att resonemangsförmågan innebär att 
förstå och kunna använda matematiska begrepp för att förklara för någon annan hur en 
uppgift ska lösas. Detta är något som uppenbaras i guidat AR. 
 

E1 : Att vi mäter asså, ena.. asså vi mäter först här uppe 
(överarmen) ner till armvecket sen mäter vi en till. 
L: Vilken storlek skulle ni ha? 
E1: Jag tror hälften. 
L: Hur tänker ni då när ni mäter? 
E1: Jag vet inte, han kan. 
L: Hur tänker du när du mäter? 
E2: Jag tänker att om det krävs två såna här (pinnar) för att det 
ska nå upp dit (mäter ryggraden på kompisen) då har jag gjort 
rätt.  
Men om det krävs en sån (pinne) för att det ska nå upp dit har 
jag gjort fel. 
L: Varför då? 
E1: För då har den blivit lika lång, och den ska ju bli hälften så 
lång 

 
I detta resonemanget försöker E1 förklara hur de har resonerat under mätningen av 
pinngubben. Hens förståelse för hur uppgiften ska utföras är begränsad, E2 förklarar, 
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efter lärarens uppmuntrande fråga, hur hen tänker vid utförandet av uppgiften. Efter E2s 
förklaring visar E1 att hen nu förstår genom kommentaren: ”För då har den blivit lika 
lång, och den ska ju bli hälften så lång”. Liknande exempel av elevguidning sker i fler 
elevgrupper, exempelvis i en grupp där en elev guidar en annan i varför mätningen av 
pinnar inte kan vara ”nästan”: 
 

E1: Men du måste se så att den stämmer med mig, du har inte 
testat de! 
E2: Oj ja. (E2 tar upp en pinne) Denna passar som ditt smalben 
och denna är nästan som låret 
E1: Vi ska inte ha nästan, vi ska bygga i naturlig storlek och då 
måste det vara precis. Om du drar bort en bit, några centimeter 
så stämmer den. 

 
E1 förklarar med hjälp av matematiska begrepp, för att guida E2 i hur en pinngubbe 
ska se ut för att den ska vara i naturlig storlek. Med hjälp av de matematiska 
begreppen får E2 en större förståelse för varför pinnen måste vara i samma storlek 
som E1s kroppsdelar. 
 
I några grupper steg läraren in som guide för att föra eleverna framåt i uppgiften. ”Den 
där är jättefin, men är den exakt hälften? Kolla på E2s ryggrad, den är ungefär lika lång 
som hens dragkedja. Och då ska ju ni bygga en som är hälften så lång” är exempel på 
guidning som utfördes av läraren. Grupperna som fick liknande guidning av läraren blev 
fortare klara med sin pinngubbe, men de fick inte lika stor chans att resonera om hur 
bygget skulle utföras. Vid ett tillfälle gav läraren för mycket guidning vilket resulterade 
i att eleverna i den gruppen enbart imiterade lärarens beskrivning av uppgiften ”då få ni 
tänka såhär, hur lång är hens ryggrad? Hur lång är hens underarm? Överarm? (visar med 
pinnar, lägger en pinne på vardera kroppsdel) Så allting blir precis som E2”. Detta 
menar läraren är en fallgrop, hon uttrycker att många lärare nog stryper den kreativa 
förmågan hos eleverna genom att ge de för mycket information. Hon själv menar att hon 
ofta gör detta. 
 
Bekant AR 
Bekant AR observerades vi några tillfällen under utomhuslektionen. Bekant AR innebär 
att eleven identifierar ett nyckelord eller en annan ledtråd i uppgiften, som bestämmer 
valet av algoritm. I uppgiften som elevgruppen fick skulle de bygga pinngubbar i olika 
skala, däribland dubbelt och hälften så stor, de kunde därför koppla de olika begreppen 
till att lägga till eller dra ifrån och visste därför hur de skulle göra. 
 

L: Vilken är gruppen som har byggt den här? 
E1: Vi skulle gör en dubbelt som naturlig. 
L: Dubbelt som naturlig, hur gjorde ni då? 
E2: Vi mätte på E3 
L: Hur gjorde ni när ni mätte på E3? 
E1: Vi tog en pinne och mätte på benet sen tog vi en pinne som 
var exakt lika lång. 
L: Ni dubblade det alltså? 
E2: Ja 

 
Anledningen till strategibeslutet att ”dubbla” beror på att eleverna ser uppgiften som en, 
för de, känd uppgift som kan lösas av en motsvarande känd algoritm. När de funnit 
strategibeslutet genomför de sedan algoritmen. I denna gruppen uppfylls därför Lithners 
(2008) kriterier för ett bekant AR. 
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Begränsat AR 
I ett begränsat AR finns det flera, för eleven, kända algoritmer som hen anser kan vara 
rimliga att använda vid en uppgift. Eleven har flera valmöjligheter för att lösa uppgiften 
och söker efter ytliga kännetecken för att välja en algoritm. Om inte den valda 
algoritmen leder till en rimlig lösning kan eleven testa en annan algoritm (Lithner 
2008). Denna typ av resonemang kan kopplas till om eleven inte vet hur hen ska lösa 
uppgiften men vill komma vidare i sin uppgiftslösning (Sidenvall 2015). Begränsat AR 
förekom oftare i grupperna som fick uppgiften att göra en pinngubbe i skala 2:1. De 
kämpade för att komma vidare i sin uppgiftslösning och lyckades inte hitta den optimala 
algoritmen för att lösa uppgiften. 
 

L: Vad fick ni för uppgift? 
E1: En dubbelt så stor. 
L: Hur tänker ni när ni mäter? 
E1: Vi mätte mig, när jag låg ner så. 
L: Men armarna då? 
E2: Jag vet inte. 
E1: Vi tog en så (visar på överarmen) och sen en till. 

 
Eleverna i denna gruppen, menade läraren under intervjun, hade svårt att förstå att de 
skulle bygga pinngubben på samma sätt som ett skelett är uppbyggt. De dubblar istället 
hela längden på E1 som de mäter på, och lägger sedan ut långa pinnar som ska 
symbolisera de dubblade armarna. Vilket i sin tur resulterar i att pinngubben inte blir i 
skala 2:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Uppgiftskort. Gubben till höger ska föreställa eleven, den streckade ska 
föreställa pinngubben byggd i rätt skala.  

 
 
Memorerade resonemang (MR) 
Uppgifter som elever löser med MR är till stor del tagna ur minnet och funkar således 
inte som en övergripande strategi, det är lämpligt i uppgifter som efterfrågar fakta eller 
bevis (Lithner 2008). Elever som använder sig av memorerade resonemang uppfyller 
följande kriterier: 
 
1. Strategin grundar sig på ett komplett svar. 
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2. Strategin består enbart av att skriva ner svaret (Lithner 2008). 
 
Under detta lektionstillfälle observerades två resonemang som kan kategoriseras som 
memorerade. När läraren frågar hur gruppen har löst uppgiften utspelas följande 
resonemang: 
  

E2: Vi mätte först ryggraden, vi tog en pinne i taget och mätte. 
E1: Det stämmer nästan. 
L: Varför bara nästan? 
E1: Vi har ingen linjal så vi kan inte veta om det stämmer 
exakt. 
E2: Ne det kan vara någon skillnad. 

 
Eleverna, som hade i uppgift att bygga pinngubbe i skala 1:2, förklarar att de inte kan 
vara säkra på om gubben är exakt i rätt storlek. De hävdar att detta beror på att de inte 
har haft tillgång till en linjal och på så sätt inte kunnat mäta exakt. Att mäta med linjal 
för att få ut en exakt storlek är i deras resonemang memorerat. De har troligtvis lärt sig 
att om en sträcka ska vara exakt behöver en linjal användas för att styrka att den är 
korrekt löst. Det enda som skiljer sig från Lithners (2008) kriterier är att de presenterar 
svaret för läraren istället för att skriva ner det. 
 
En annan grupp som också löste uppgiften utifrån MR resonerade såhär: 
 

L: Hade gubben sett annorlunda ut om ni mätte någon annan av 
er i gruppen? 
E2: Ne… 
E1: Jo det hade varit annorlunda. Det hade inte varit i samma 
storlek. 
L: Hur kommer det sig? 
E1: För vi alla är olika långa och man utgår från mig hade den 
varit lite större då jag är längre än E2. 

 
Det som efterfrågas här från läraren är ett bevis över om uppgiftslösningen hade sett 
annorlunda ut om gruppen hade valt en annan elev att mäta på. Eftersom det enbart är 
ett svar som eleverna behöver ge klassas detta resonemang som MR.    
 
6.1.2.2 Saras lektion 
Den andra utomhusundervisningen som observerades visade ett brett spektrum av IR i 
jämförelse med CMR. Vid intervjun med läraren frågades hon om vilken typ av 
resonemang hon kunde se utifrån CMR och IR. Läraren ansåg att eleverna till störst del 
använde IR i dagens lektion. Motivering till varför majoriteten var av IR förklarade 
läraren är för att uppgifterna var för enkla. Efter elevernas resonemang placerats i 
observationsschemat visade det sig att eleverna använde olika typer av IR, både MR och 
AR. De typer av IR som eleverna använde sig av under lektionen var främst memorerat 
men det förekom bekant, begränsat och två typer av guidat. Den typ av AR som inte 
visades sig av eleverna var textguidat AR. Anledningen till avsaknaden av textguidat 
AR kommer vi att belysa i diskussionsavsnittet. 
 
Memorerat resonemang (MR) 
Den vanligaste typen av resonemang var memorerade. Det innebär att resonemangen 
delvis är uppbyggda av minnet och används ofta i uppgifter som frågar efter fakta eller 
definitioner (Lithner 2008). De uppdragskort som eleverna fick under lektionen innehöll 
bland annat begreppen dubbelt och hälften samt udda och jämna tal. Dessa begrepp 
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förklarade läraren att de har tränat väldigt mycket på. Det går därför att tolka de som 
memorerade för att det är inlärda begrepp.  
 
Vid ett tillfälle fick ett elevpar frågan om hur de vet att de har tagit rätt antal kottar av 
läraren. En av eleverna svarar då att ”udda tal går inte dela men jämna tal går att dela”. 
På deras uppgiftskort stod det att paret skulle hämta ett udda antal kottar och paret valde 
att ta en kotte. Liknande svar förekom vid uppgifter med jämna tal. En elev förklarade 
för en annan elev ”två är ett jämnt antal och går att dela med två, två som vill ha”.  
 
Dessa resonemang som fördes uppfyller de två kriterier som Lithner (2008) beskriver i 
sitt ramverk. 
 
1. Strategin grundar sig på ett komplett svar. 
2. Strategin består enbart av att skriva ner den (Lithner 2008). 
 
Skillnaden är dock att eleverna inte skriver ner ett svar utan redovisar den med hjälp av 
naturmaterial. 
 
Bekant AR 
En annan vanligt förekommande typ av resonemang under lektionen var bekant AR. 
Denna typ av AR innebär att eleven finner en ledtråd i uppgiften som utgör valet av 
strategi (Sidenvall 2015). Strategivalet baseras ofta på att likna vanligt förekommande 
uppgifter i elevens undervisning. Det innebär i sin tur att bekant AR inte alltid har en 
matematisk grund (Lithner 2008). 
 
De två urval från observationen jag nämner nedan uppfyller kriterierna för bekant AR. 
1. Anledningen till strategibeslutet är att uppgiften ses som en känd typ som kan lösas 
av en motsvarande känd algoritm. 
2. Algoritmen genomförs (Lithner 2008). 
 
Det första resonemanget som tyder på bekant AR, visade sig när ett par skulle hämta två 
pinnar. Den ena pinnen skulle placeras bakom höger öra medan den andra skulle de 
hålla i vänster hand. När läraren frågade hur de löst uppgiften motiverade eleverna valet 
att placera pinnarna med att skaka hand med varandra. Eleverna visste därigenom att 
handen man skakar med är höger. Lösningen är inte av matematisk grund men är dock 
ett alternativ för att reda ut vad som är höger och vänster. 
 
Bekant AR visade sig också när ett par skulle hämta en pinne som är större än en 
tumme. Paret förklarade för läraren att de löste uppgiften genom att jämföra deras 
tummar med de pinnar de hittade. Den ena eleven förklarade att det stod att de skulle 
hitta någon som var större än sin tumme och då behöver de ha tummen för att veta vad 
som är störst.   
 
Begränsat AR 
Vid begränsat AR har eleven fler strategier som hen anser är rimliga att välja mellan. 
Denna typ av resonemang används när eleven inte vet exakt hur uppgiften ska lösas men 
vill uppnå svaret. Fungerar inte en strategi tar eleven till sig en annan (Sidenvall 2015). 
 
Ett elevpar hade i uppgift att sortera tre löv i storleksordning. Men paret hade lite 
svårigheter med val av strategi. Paret började med att hämta tre löv och placera dem 
bredvid varandra. Eleverna insåg snabbt att det var svårt att urskilja vilket löv som var 
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störst och näst störst. Den ena eleven kom med idéen att först placera löv ovanpå 
varandra och jämföra genom att se vilket löv som sticker ut mest, mindre och minst.  
 
Elevparet visade på två självklara alternativ för att lösa uppgiften. Vid det första valet 
stötte paret på problem då två löv nästan var lika stora och det var därför svårt att se när 
de låg bredvid varandra. När eleverna sedan placerade löven ovanpå varandra kunde de 
se vilket löv som var störst och kunde därefter placera löven i storleksordning.  
 
Guidat AR 
I observationen visades resonemang som var elev- och lärarguidat. Det innebär att 
antingen en elev eller en lärare guidar en annan elev genom uppgiften (Lithner 2008). 
 
Den uppgift som eleverna tyckte var svårast var när de skulle nämna något som ser 
likadant ut idag som imorgon. Denna uppgift innebar inget matematiskt område men det 
krävdes fortfarande att eleverna resonerade och funderade för att uppnå ett svar. Denna 
uppgift blev i de flesta paren lärarguidat men det förekom även elevguidning.  
 
I ett elevpar funderar de på vad som ser likadant ut imorgon och efter de har uteslutit 
fåglar och en pinne kommer de fram till träd. Läraren som står och lyssnar på när 
eleverna resonerar frågar dem om trädet verkligen kommer se likadant ut imorgon nu 
när det är vår. Den ena eleven svarar med “ne”, läraren kommer med följdfrågan vad 
som händer med träden på våren. Den andra eleven svarar “knoppar! knopparna 
kommer nog att slå ut mer tills imorgon”. Läraren guidar sedan eleverna att tänka på 
något annat, elevparet sitter på en stor sten och läraren sätter handen på stenen och 
frågar om något kommer hända stenen tills imorgon. När eleverna båda svarar nej 
avslutar läraren med att säga “nee det tror inte jag heller, jag tror att den kommer se 
likadan ut i ett par år till” och ger eleverna ett nytt uppdragskort. Eleverna kunde inte 
komma på något som ser likadant ut dagen därpå och läraren guidade dem till svaret.  
 
Samma uppgift blev även elevguidat i ett annat par som också hade svårigheter med att 
komma fram till ett svar. Nedanför visas ett utdrag från transkriberingen för elevparet.  

 
E1: Aha, en pinne ser ju likadan ut. 
E2: Ah, så då har vi hittat rätt svar. Eller? 
L: Hur kom ni på det? 
E1: Nä det går inte. 
E2: Nä, men varför inte? 
E1: Men tänk om nån liksom (visar med händerna hur någon 
knäcker pinnen) då ser den ju inte likadan ut. 
E2: Aha! (Tar upp en liten pinne som inte går att bryta av). 
E1: Den kan vara likadan! Eller? 
E2: Ja det kan den (pillar bort en barkbit från pinnen). 
E1: Fast nu är den inte likadan, för du skavde bort det! Vad kan 
vara likadant? 
E2: Den här (håller upp ett löv). 
E1: För om man lägger den här, då kan det ju fortfarande vara 
likadant. För det finns ju tusen löv i naturen och då kan det ju 
vara precis likadant det lövet. Eller kanske denna stubben. 
E2: Ah 
E1: För den kommer ju inte förändras, eller det kanske den 
kommer under tid men inte till imorgon. 
E2: Ja så stubben kommer se likadan ut. 
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Läraren medför ingen guidning utan vill bara höra hur elevparet har resonerat. Medan 
E1 guidar E2 att förstå uppgiften samtidigt som E1 försöker tillsammans med E2 
komma fram till rätt svar. Slutligen kommer E1 med idéen om att en stubbe kan vara 
likadan. E2 repeterar sedan detta i sista meningen. Utan E1 skulle E2 troligtvis behövt 
längre tid på sig för att lösa uppgiften. 
 
6.2 Hur tänker lärarna när det gäller möjligheter för eleverna att föra 
och följa matematiska resonemang i utomhusundervisning? 
Nedan besvaras studiens andra frågeställning med utdrag från de två intervjuade lärarna. 
Lärarnas tankar om resonemangsförmågan delas upp i två underrubriker, för att 
resultatet ska få en följsam struktur. Lärarnas tankar analyseras efter Lithners (2008) 
ramverk, där fokus ligger på att hitta likheter med lärarnas tankar och de olika 
kategorierna kreativt (CMR) och imitativt (IR) resonemang. 
 
6.2.1 Hannas tankar om resonemangsförmågan i utomhusundervisning 
Hanna har ca 30 års erfarenhet inom skolverksamheten, både som förskolelärare och lärare i 
grundskolans tidigare år. 
 
Kreativa resonemang (CMR) 
Lektionen Hanna ska utföra innebär ett nytt matematiskt område för eleverna - skala. 
Eleverna har tidigare arbetat med utomhusmatematik, samt byggt med naturmaterial, 
men problemet som ska lösas under denna lektion är nytt för eleverna. Detta nya 
område kan därför, enligt Lithner (2008), tolkas som CMR. Eleverna behöver hitta en 
passande strategi för att lösa det nya problemet som ligger i fokus, de behöver ha en 
begreppslig förståelse (matematisk grund) samt kunna resonera om lösningens 
rimlighet. Denna uppgiften uppfyller Lithners (2008) kriterier för ett kreativt 
resonemang. ”[…] all problemlösning ute tycker jag är bra uppgifter för att träna 
resonemangsförmågan, och det är ofta mer knutet till verkligheten ute” svarar Hanna på 
frågan om vilka sorters uppgifter som är lämpligast att använda för att öka elevernas 
resonerande. Hannar menar också att ”vara ute ger eleverna en större möjlighet att 
arbeta laborativt och vara mer kreativa.” Trots att uppgiften var laborativ och 
uppmuntrar till kreativitet, upptäcks endast ett elevresonemang som kreativt. 
 
Imitativa resonemang (IR) 
Hanna menar att de resonemang som förs under en lektion beror mycket på hur hon 
introducerar uppgiften. Hon beskriver: 
 

I det här fallet trodde jag att de skulle använda sig av sina kunskaper om 
kroppens delar, alltså dela in det i den (överarmen) dubbel och den 
(underarmen) dubbel, istället för att ta helheten som de gjorde. Det trodde jag 
de skulle klara så då fick de inte den informationen innan. De fick bara 
informationen om att de skulle göra ”skelettgubbar” som ledtråd. Och de fick 
inte heller informationen hälften och dubbel utan ”större sax och mindre 
sax”. Det gjorde jag för att jag ville att de själva skulle bli mer kreativa. Hade 
jag sagt att ni ska göra ett skelettben som är dubbelt så stort hade de ju 
verkligen bara imiterat. Jag tror att alla barn har den kreativa förmågan men 
att vi stryper den genom att vi ger de för mycket färdiga strategier. Det tror 
jag alla lärare gör. Och jag gör det extremt mycket, tyvärr. 

 
Hanna väljer att presentera få ledtrådar och förklaringar om uppgiften, då hon vill att 
eleverna tillsammans ska resonera om hur bygget ska se ut samt diskutera vilken metod 
som ska användas för att lösa uppgiften. Precis som hon berättar ovan får eleverna ofta 
färdiga strategier som minskar möjligheten till att föra kreativa resonemang. Trots 
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denna introduktionen upptäcks inte många kreativa resonemang bland eleverna vid 
observationen. 
Vid förintervjun får Hanna frågan om hur hon ska uppmuntra eleverna att resonera samt 
om hon ska ge dem någon vägledning. På den frågan svarar hon: 
 

Jag har gjort ett pedagogiskt val, i och med att eleverna får arbeta i 
smågrupper och därför måste diskutera och kommunicera med varandra. Jag 
har grupperat eleverna på ett sådant sätt att de ska kunna hjälpa varandra, 
men en del grupper lär behöva mer vägledning än andra. Vägledningen jag 
kommer ge kommer vara ungefär ”hur tänker ni här?”, ”hur ska ni göra för 
att veta hur lång pinnen ska vara?”. Efter jag ställt en sådan fråga smyger jag 
i väg från gruppen och låter de fortsätta resonera själva. 

 
Under uppgiften agerar Hanna som en guide för att föra elevernas resonemang framåt, 
det klassas som guidat AR (Lithner 2008). Hanna är med som en guide för att hjälpa 
eleverna framåt. Till viss del kunde eleverna bli guidade av uppgiftskortet som Hanna 
delar ut till varje grupp. På uppgiftskortet finns det två bilder, en figur i naturlig storlek 
och en skelettgubbe som antingen är dubbelt eller hälften så stor eller i naturlig storlek. 
Detta visar eleverna ett exempel på hur skelettgubben ska se ut när den är färdig, vilket 
leder till att uppgiften delvis kan tolkas som textguidad (Lithner 2008). 
 
En uppgift som har potential att uppfylla de tre kriterierna som krävs för CMR (Lithner 
2008) är uppgiften Hanna i början av lektionen ger som exempel till eleverna, när hon 
förklarar att de måste diskutera och resonera i gruppen, precis som de gjorde i uppgiften 
som klassen benämner ”lattjo lajban-lådan”. Hon förklarar under intervjun hur denna 
uppgiften går till: 
 

Jag gav eleverna exempel på andra uppgifter i genomgången Som lattjo 
lajban-lådan, då byggde vi en kvadrat med fyra fält av pinnar där varje fält 
hade någon sak i. Sedan fick eleverna resonera vilka som hörde ihop och 
vilken som skulle bort. I den uppgiften resonerade eleverna väldigt bra med 
varandra. Då försökte de hitta så många olika sätt som möjligt att lösa 
problemet på. 

 
Detta är en uppgift där eleverna får stora möjligheter att resonera på ett kreativt och 
laborativt vis. När denna exempeluppgift analyseras utifrån Lithners (2008) ramverk, 
uppfylls två av tre kriterier för att det ska klassas som kreativt resonemang, något nytt 
och rimlighet, dock saknas det sista kriteriet matematisk grund. Uppgiften kan därför 
inte kategoriseras som CMR, utan kategoriseras istället som bekant AR. Exemplet 
innehåller nyckelord och begrepp som hjälper eleverna att förstå vilken algoritm 
(Lithner 2008) de kan använda sig av i den nya uppgiften. 
 
6.2.2 Saras tankar om resonemangsförmågan i utomhusundervisning 
Sara är ny inom yrket och började arbeta i slutet av augusti 2016. Hon har haft 
utomhusundervisning med sin klass en gång i veckan sedan hon började arbeta. 
 
Kreativa resonemang (CMR) 
Vid frågan om vilken fördel Sara ser med utomhusundervisning svarar hon följande: 
 

Det är väl just att man kan göra det lustfyllt. Man kan göra det roligt och man 
får mycket utrymme och plats, man kan använda naturens material och man 
kan leka med vatten och göra olika experiment. Det finns många möjligheter 
tycker jag. 
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Sara menar att utomhusundervisningen öppnar upp till laborativa arbetssätt där eleverna 
får större plats och kan använda naturens material i olika sammanhang. Enligt Saras 
synsätt ger utomhusundervisningen eleverna stora möjligheter att föra kreativa 
resonemang. Genom att arbeta med naturens material i olika kontexter arbetar eleverna 
gång på gång med uppgifter som inte är av rutinmässig karaktär, vilket är ett 
kännetecken på kreativa resonemang (Lithner 2008). Eleverna möter antingen något 
nytt eller måste rekonstruera en bortglömd strategi för att klara uppgiften. Sedan 
beroende på hur Sara lägger upp uppgiften kan eleverna få möjlighet att resonera om 
lösningens rimlighet samt förankra detta i matematisk grund som är de två slutliga 
kriterierna för att uppnå ett kreativt resonemang (Lithner 2008). Under intervjun 
poängterar Sara att hon alltid försöker uppmuntra eleverna till att hitta nya vägar fram 
till en lösning. Hon förklarar att hon brukar säga till eleverna att ”[…] prova, blir det fel 
så blir det, men då kan man alltid testa en annan väg och då brukar de alltid kunna lösa 
det ändå, de hämtar olika material, ritar och diskuterar”. Att uppmuntra eleverna med 
denna metod, att försöka trots att de inte har utvecklat en passande strategi, leder till att 
eleverna måste ta sig igenom Lithners (2008) tre kriterier för CMR. När Sara får frågan 
om vilka uppgifter hon finner lämpligast för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
resonemangsförmåga, svarar hon: 

Problemlösning tycker jag är bra, där får man verkligen sätta ord på hur man 
tänker. Och att de får ta kunskap av varandra, och att vi ofta redovisar våra 
svar muntligt i klassrummet för att de ska höra ’hur tänker han, hur tänker 
hon, jaha så pratar han när han förklarar’ så de lär sig av varandra 

Imitativa resonemang (IR) 
Under intervjun får Sara frågan ”hur använde sig eleverna av sin 
resonemangsförmåga?”, i samband med frågan får hon ytterligare förklaring om 
begreppen kreativt och imitativt resonemang och hennes svar lyder: 

Den här lektionen, om vi bara tänker på den lektionen ni såg, där tyckte jag 
det var mycket imitativt. Det kände jag när jag lyssnade, det här kan de ju. De 
sa ju typ dubbelt av två det är fyra, det var ju inlärt. Och det här med 
tiokompisar det klippte de direkt, och det är ju sånt vi har tragglat. Så jag 
tycker att det imitativa var övervägande på det här passet, eftersom 
uppgifterna var så pass lätta, så blev det så. 

Under den observerade lektionen får eleverna kort med olika uppdrag de ska lösa, 
mycket handlar om dubbelt, hälften och tiokompisar, något som Sara menar att de har 
övat mycket på. Uppdragen är lätta för eleverna och därför använder många elever 
memorerat resonemang för att lösa dem, strategin de använder sig av grundar sig bara 
på att ge ett svar samt redovisa detta svaret (Lithner 2008). Målet med lektionen berättar 
Sara är att ”få öva på att samarbeta, på att resonera, uttrycka sig och förklara hur de 
tänker”. Efter observationen får Sara frågan om hon tycker eleverna nådde målet med 
lektionen, på det svarar hon: ”Ja dem jag lyssnade på tyckte jag resonerade bra. Jag tror 
att det finns övningar som får fram resonemangsförmågan ännu mer än vad denna fick”. 
Hon förklarar vidare att hon märkte att en del elever knappt behövde fundera, utan det 
mesta gick på automatik. 
 
Sara reflekterar över resonemangsförmågan som visades under denna lektionen och 
menar att eleverna till nästa gång behöver ha svårare uppgifter för att de ska få större 
utmaning. Hon förklarar: 

Men samtidigt är det väl, om man ska träna på att kommunicera och resonera 
som alla behöver träna på, bra om det inte är för svårt heller. Det är både och, 
men nästa gång känner jag att de behöver ha lite svårare kort, absolut. 
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Sara menar att det kan vara bra om utmaningen inte tar överhanden, utan att de får 
koncentrera sig på att föra ett resonemang sinsemellan. Förmodligen behöver eleverna 
ha en större utmaning nästa gång för att de ska utvecklas i sin resonemangsförmåga.  
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7 Diskussion 
Under följande avsnitt diskuteras metoden och metodvalen. Vidare diskuteras resultatet 
och analysen med stöd av tidigare forskning.  
 
7.1 Metoddiskussion 
Studien utfördes under tidspress och vi valde därför att göra ett bekvämlighetsurval. 
Skolan som valdes var en tidigare verksamhetsförlagd utbildning som har schemalagd 
utomhusundervisning. Detta resulterade i sin tur i att enbart två årskurser tackade ja för 
att delta i studien. Vår tanke var att undersöka tre årskurser men läraren i årskurs tre 
kunde inte delta. Om vi istället hade kontaktat fler skolor från början hade vi kunnat få 
ett större underlag. Dock hade det tagit längre tid att finna skolor som bedriver 
utomhusundervisning, kontakta dem, få svar från lärare och vårdnadshavare för att 
slutligen planera in tid för besök. 
 
Vår tanke vid de två observationerna var att vi skulle ha en minimal interaktion med 
elever och lärare. För att få tillförlitlig observation av den naturliga miljön ska det ske 
utan påverkan av forskaren (Denscombe 2016). Det visade sig däremot vara svårt att ta 
del av elevernas resonemang utan att ställa någon fråga som lät dem förklara. Lärarna 
ställde frågor till eleverna för att ta del av deras resonemang, men när lärarna inte var 
vid eleverna tystnade de. Därför behöver vi ställa frågor för att ta del av elevernas 
resonemang. Frågor som ställdes syftade till ta reda på vad de hade för uppgift, hur de 
löste den, vad de har gjort hittills och hur de kom fram till den strategin. Dock försökte 
vi i allra största mån att stå i bakgrunden och lyssna. 
 
Observationsschemat i vår studie ökar trovärdigheten eftersom vi i förväg visste vad vi 
skulle fokusera på (jmf Denscombe, 2016). Att observationen ljudinspelades ökar 
dessutom studiens trovärdighet (Denscombe 2016) eftersom vi i efterhand har möjlighet 
att noggrant analysera materialet. Dock kan inspelningen ha påverkat observationen 
eftersom eleverna kunde se att vi höll i våra mobiltelefoner. Denscombe (2016) 
förklarar att när forskaren är försedd med utrustning kan det påverka personerna som 
observeras eftersom det stör miljöns naturlighet. Vid våra observationer 
uppmärksammade vi inte någon stor förändring av de elever som såg våra 
mobiltelefoner men det är möjligt att de agerade eller förklarade på ett sätt som bryter 
mot deras vanliga mönster. 
 
Intervjuerna var semistrukturerade för att ta del av lärarnas erfarenheter, tankar och 
idéer. Genom semistrukturerade intervjuer får informanten chans att utveckla och tala 
mer utförligt (Bylund, Cedergren & Hollo 1995). Vidare förekommer öppna frågor som 
bjuder in till följdfrågor i semistrukturerade intervjuer (Denscombe  2016). Vi valde 
personliga intervjuer, det vill säga, att intervjua en lärare i taget för att få svar som 
härstammar från en intervjuperson. Det gör det i sin tur enklare för att utforska vidare i 
deras svar eftersom intervjupersonen inte är influerad av någon annan informant och 
dess erfarenheter i samtalet (jmf Denscombe 2016). Vid personlig intervju får 
intervjupersonen dessutom tillfälle att tala utan att bli avbruten av någon annan. Det 
innebär att informanten får chansen att berätta så mycket som möjligt utan stöta på 
hinder (Bylund, Cedergren & Hollo 1995). 
 
Frågorna som ställdes vid intervjutillfällena utformades med inspiration av Chambers 
(2011). Även om Chambers talar om hur frågor ska ställas för givande boksamtal anser 
vi att hans idéer för givande samtal även går att applicera till intervjuer. Vi försökte 



  
 

28 

undvika varför-frågor eftersom det kan låta som ett förhör att använda det ordet, vilket 
kan hämma samtalet (Chambers 2011). Istället förespråkar Chambers (2011) att ställa 
öppna frågor, jag-undrar och hur-frågor som är mer inbjudande till samtal.  
 
Intervjuerna ljudinspelades, detta kan dock medföra en risk eftersom informanten kan 
bli nervös och hålla tillbaka. Vanligtvis brukar intervjupersonen bli mer avslappnad 
efter en stund (Denscombe 2016). Men det finns även fördelar med ljudinspelning 
eftersom det ökar tillförlitligheten då inspelningen är permanent och ger en god 
dokumentation av vad som sades under intervjun (Denscombe 2016). 
 
Intervjun och observationerna med lärarna ägde rum med en veckas mellanrum 
eftersom det var bäst lämpat för lärarna och deras planering. Uppdelningen gjorde att vi 
kunde fokusera på en intervju och observation i taget och noggrant analysera det 
insamlade materialet. 
 
7.2 Resultatdiskussion 
7.2.1 Vilka typer av matematiska resonemang ges eleverna möjlighet att föra och 
följa vid utomhusmatematik? 
Under observationerna visade sig inte många kreativa resonemang (CMR), även om 
eleverna delvis fick möjligheten att skapa kreativa resonemang, särskilt under Hannas 
lektion. Lithners (2008) ramverk har tidigare används i syfte att undersöka 
gymnasieelevers resonemang (se Lithner 2008, Jäder 2015, Liljekvist 2014, Sidenvall 
2015). I gymnasiet har grunderna för matematiken anlagts, och nivån är högre om en 
jämförelse sker mellan läroplanen för gymnasiet och läroplanen för grundskolan. Det 
innebär att många strategier kan vara utvecklade och kända för de äldre eleverna. Detta 
skulle kunna vara en anledning till varför CMR inte är lika vanligt förekommande i de 
lägre årskurserna. Eleverna har inte lärt sig tillräckligt många strategier för att använda 
de i ett nytt sammanhang eller återskapa glömda strategier. Uppgifter som tillåter 
eleverna att diskutera och analysera olika idéer för hur den kan lösas, lyfter elevernas 
behov av att resonera och således får de möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga 
(Hansson 2014). Uppgifter, i den bemärkelse Hansson (2014) förklarar dem, kan 
exempelvis innebära problemlösning, där CMR ofta naturligt kommer till uttryck, då 
eleverna inte kan lösa uppgiften med en redan känd metod. Liljekvist (2014) förespråkar 
också problemlösning i undervisningen för att kunna utveckla elevernas 
resonemangsförmåga. Det är genom CMR elever kan lära sig nya och olika 
lösningsmetoder (Liljekvist 2014). Troligtvis kan eleverna få en känsla av 
självförtroende när de kan klara av att lösa en uppgift utan att de i förväg vet hur 
lösningen ska gå till. Vi tror att eleverna hade fört fler kreativa resonemang om de 
istället hade fått arbeta med problemlösningsuppgifter. Det blir ett måste att hitta nya 
strategier och metoder för att kunna lösa en uppgift som inte har en känd algoritm. Detta 
kräver att eleverna måste resonera på ett kreativt sätt. 
 
Det var övervägande imitativa resonemang (IR) som kom till uttryck bland eleverna 
under observationerna. Den underkategorin vi inte kunde urskilja är textguidat AR. 
Avsaknaden kan bero på att vi har för lite underlag över vad eleverna har tagit till sig 
från läromedel och använder för att omsätta kunskaperna till egna resonemang. Lithners 
(2008) ramverk används som tidigare nämnts, i en rad olika studier. Något dessa studier 
har gemensamt är att samtliga undersöker läromedel, vilket ger dem ett större underlag 
för att urskilja om textguidat AR förekommer eller inte. För att ta reda på om eleverna i 
vår studie för textguidade resonemang skulle det krävas fler observerade lektioner samt 
läromedelanalyser. Dock fanns inte tiden för detta. Istället var de resonemang som 
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observerades främst memorerat, begränsat AR, bekant AR samt elev- och lärarguidat. 
Anledningen till att de resonemang som fördes kan kategoriseras som IR kan bero på 
uppgifterna eleverna skulle genomföra, till stor del var av rutinmässig karaktär. Under 
Saras lektion visade sig uppgifterna vara för lätta, vilket betyder att eleverna kunde 
använda memorerade strategier eller kunde få en ledtråd om vilken algoritm som skulle 
användas för att lösa uppgiften. Det är vanligt förekommande att elever får  vägledning 
fram till det korrekta svaret, istället för att få tid att resonera och diskutera för att nå 
lösningen på egen hand (Liljekvist 2014). Det förekommer förhållandevis mycket 
vägledning från läraren i Saras lektion, dock guidas inte eleverna fram till ett korrekt 
svar, utan får istället vägledning som kan föra dem framåt i sina resonemang. Detsamma 
gäller under Hannas lektion. Hanna försöker hålla vägledningen minimal. Dock ger hon 
en grupp vägledning, där hon steg för steg förklarar hur eleverna ska lösa uppgiften. 
Detta kan jämföras med Liljekvists (2014) beskrivning ovan, vilket leder till att just 
denna grupp inte alls behöver resonera själva. Som vi tidigare nämnt i diskussionen, kan 
ännu en anledning att IR var mest framträdande vara på grund av att eleverna i de lägre 
årskurserna lär sig de matematiska grunderna. Detta kan innebära att de inte har 
tillräckligt stor kunskap om strategier för att kunna föra kreativa resonemang. 
 
Miljön är en viktig aspekt för att utomhusundervisningen ska bli genomförbar. Det 
måste finnas rätt förutsättningar i miljön för att undervisningsinnehållet inte ska bli 
ointressant för eleverna. Ska eleverna exempelvis studera insekter som lever intill ett 
vattendrag, behöver undervisningen ske intill ett vattendrag. Annars ökar risken att 
eleverna inte förstår syftet och därmed tappar intresset (Lundegård, Wickman & Wohlin 
2004). Olsson (2008) menar att utomhusundervisningen kan vara problematisk då 
många av dagens skolor saknar stora grönområden på eller i närheten av skolgården. 
Detta är dock inget faktum på skolan där observationerna genomfördes. De har tillgång 
till en skog på skolgården, där den första lektionen utspelas. Eleverna har därför fri 
tillgång till pinnar och stenar som de behövde för att kunna bygga sina ”skelettgubbar”. 
De har också gångavstånd till en större skog, den så kallade ”dagisskogen”, där den 
andra lektionen utspelar sig. Även här har eleverna tillgång till diverse naturmaterial 
som behövdes för att genomföra uppgifterna. Eftersom eleverna får tillgång till det 
naturmaterialet som krävs för att genomföra de olika uppgifterna medför det att syftet 
kan uppfyllas och intresset för lektionen bibehålls hos eleverna. 
 
Utomhusundervisningen kan även bidra till att elever byter vänskapskretsar, samt att 
pojkar och flickor oftare leker tillsammans på rasterna (Olsson 2008). Att nya 
gruppkonstellationer skapas, menar Olsson (2008), kan bero på att elevernas tillit ökar 
när de får arbeta utomhus, vilket i sin tur skapar en vilja hos eleverna att komma 
varandra närmare. När eleverna lär känna varandra bättre uppstår en förståelse för hur 
deras förmågor kan tas till vara för att hela gruppen ska lyckas med olika uppgifter 
(Dahlgren & Szczepanski  1997). Under observationen lägger vi märke till att 
elevgrupper och elevpar omfattar både pojkar och flickor, och vi såg inte att eleverna 
hade svårigheter att resonera med det andra könet. Det är därför möjligt att det Olsson 
(2008) beskriver kan vara sant, att de tack vare utomhusundervisningen leker mer över 
könsgränserna. Dock går detta inte att urskilja i vår observation av eleverna. Vad vi kan 
se är att eleverna inte har några svårigheter med att hjälpa varandra för att försöka lösa 
de olika uppgifterna (jmf Dahlgren & Szczepanski 1997).  
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7.2.2 Hur tänker lärarna när det gäller möjligheter för eleverna att föra och följa 
matematiska resonemang i utomhusundervisning? 
De två intervjuade klasslärarna definierar sin syn på vad resonemangsförmågan är, 
nedan kan ni se Saras och Hannas svar: 
 

Sara: En förmåga att kunna resonera kring matematiska uppgifter, att de kan 
uttrycka sig på nåt sätt. Att kunna förklara hur man har kommit fram till det 
man kommit fram till och att man inte bara säger ett svar utan att man kan 
uttrycka hur blev det som det blev. Och förstå hur jag ska komma fram till 
lösningen, och vilken metod ska jag använda. Helt enkelt att man kan 
resonera om matematik. 
 
Hanna: Jag tycker det innebär att kunna begreppen och kunna använda 
begreppen för att kunna förklara för någon annan, hur man ska lösa uppgiften 
eller förklara för gruppen ”hur löste vi uppgiften” efteråt. Och då måste man 
kunna de matematiska begreppen. 
 

Hanna tänker, liksom Sara att resonemang innebär att kunna matematiska begrepp och 
kunna resonera kring matematiska uppgifter. De menar också att eleverna ska kunna 
förklara för varandra hur de har löst en uppgift. Lärarnas synsätt på 
resonemangsförmågan och dess innehåll överensstämmer med Hanssons (2014) 
förklaring att ett matematiskt resonemang innefattar många förmågor, exempelvis att 
förstå och kunna använda matematiska begrepp och olika metoder. I Sterners (2015) 
studie framkom att lärare har svårigheter att låta eleverna arbeta med uppgifter som 
gynnar resonemangsförmågan. Detta överensstämmer dock inte med lärarna som 
intervjuades i vår studie. Dessa lärare har en förståelse för resonemangsförmågan, samt 
en uppfattning om vilka uppgifter som bäst kan lyfta förmågan. De känner därför ingen 
frustration, som det visades att vissa andra lärare gör (jmf Sterner 2015). 
Resonemangsförmågan är väsentlig, och genomsyrar de olika ämnena i Lgr 11  vilket 
betyder att det är viktigt att eleverna får träna på denna förmåga. ”Undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska 
resonemang” (Skolverket 2011:62). Detta är ett utdrag från kursplanen i matematik, och 
detta är något som de båda intervjuade lärarna är väl medvetna om, när de förklarar 
målen för sina lektioner. 
 
Hanna är noggrann med att låta eleverna arbeta i smågrupper och sedan lyfta sina 
resonemang och slutsatser för resten av klassen. Detta menar Hansson (2014) är av vikt 
för att undvika risken att elevernas resonemang blir osammanhängande. Även 
Skolinspektionen (2009) menar att det är viktigt att läraren utvärderar sin undervisning 
på något sätt. Hanna utvärderar ofta med hjälp av eleverna, exempelvis genom en 
redovisning. Genom detta arbetssätt får hon feedback angående om eleverna har förstått 
syftet och uppnått målet med lektionen. Beroende på resultatet från eleverna, vet sedan 
Hanna om hon kan gå vidare eller om eleverna måste få mer undervisning inom 
matematikområdet. 
 
För att kunna utveckla förmågan fordras ett undersökande arbetssätt, för att eleven ska 
kunna formulera och ta stöd av sina kunskaper och idéer (Hansson 2014). Ball och Bass 
(2003) framhäver resonemangsförmågan som ett av de väsentligaste redskapen när 
elever ska utveckla förståelse för matematik samt konstruera ny matematisk kunskap. 
Författarna menar, likt Hansson (2014), att lärare måste skapa miljöer som uppmuntrar 
till, och gör det möjligt för elever att arbeta i undersökande arbetsformer. Det är i den 
kontexten elevers resonemangsförmåga har störst möjlighet att utvecklas (Ball & Bass 
2003). Utomhusundervisning kan vara en del av denna undersökande arbetsform, 
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eftersom eleverna får använda hela kroppen och alla sina sinnen. Szczepanski och 
Dahlgren (2011) betonar att utomhusundervisning kan ge en bättre 
verklighetsanknytning, eleverna får ”[…] gripa för att begripa” (2011:13). Sara menar 
att hon tycker utomhusundervisningen är bra för att det finns så många valmöjligheter 
och att eleverna kan använda naturens material för att arbeta med matematik. Hennes 
argument varför utomhusundervisning är användbar kan ställas i relation med 
Szczepanskis (2014) studie som tar stöd i Lgr 11, där han förklarar att alla ämnen går att 
bedrivas utomhus. Dessutom poängterar Szczepanski att naturen kan användas till 
lärarens fördel i undervisningen, exempelvis genom att mäta höjden på ett träd eller 
arbeta praktiskt med volym. Både Sara och Hanna tar vara på det i sin undervisning, 
genom att låta eleverna använda naturmaterial i sina uppgifter. En annan anledning 
varför Sara väljer att arbeta med utomhusundervisning är för att skapa lustfyllda 
lärtillfällen. Key (refererad i Kroksmark 2003) betonar att undervisning som utgår från 
elevernas egna erfarenheter kan förbereda dem för framtiden. Utgår undervisningen från 
elevernas erfarenheter och lust för lärande, samt innehåller ett undersökande arbetssätt 
bidrar det till att eleverna blir motiverade (Molander et.al. 2006). Dewey (1998) 
betonade att skolan fokuserar för mycket på läromedlens innehåll, istället för att 
fokusera på vad samhället kan erbjuda eleverna gällande kunskapsutveckling. Denna 
uppfattning har Dahlgren och Szczepanski (1997) uppmärksammat och menar även de 
att kunskapsinhämtning inte enbart får ske genom läromedel eller andra arbetssätt 
inomhus. Det är även betydelsefullt att eleverna får ta del av sin omgivning och lära sig 
genom den (1997). I lärmiljöer som är lustfyllda ökar ofta delaktigheten och eleverna 
nyttjar alla sina sinnen vilket resulterar i givande erfarenheter och stor 
kunskapsinhämtning (Brügge & Szczepanski 2011).  
                                                                                     
Hanna berättar att hon använder sig av utomhusundervisning, eftersom det blir mer 
verklighetsanknutet när elever får lära ute och med hela kroppen. Vidare förklarar 
Hanna att utomhusundervisning även vara integrerar även elevernas grovmotorik och de 
kan få en känsla av frihet i sitt arbete. De flesta undervisningstillfällen sker i 
klassrummen istället för i naturen (Szczepanski 2007). Emellertid får eleverna en bättre 
verklighetsanknytning genom att exempelvis undersöka ett träd i verkligheten än att läsa 
och se bilder på det inne i ett klassrum (Szczepanski & Dahlgren 2011). Något som 
både Hanna och Sara har som utgångspunkt när de planerar sin undervisning, att allt ska 
kunna knytas ihop med verkligheten. Att arbeta teoretiskt inomhus med ett ämne och 
sedan fortsätta utomhus för att befästa kunskaperna är något båda lärarna talar om under 
intervjun. Somliga lärare tycker att det är svårt att planera för och genomföra 
undervisning utomhus eftersom fler oförutsägbara händelser kan inträffa, vilket leder till 
att de känner sig bekvämare med att planera för inomhusundervisning (Strotz & 
Svenning 2004). Lärarna på skolan vi besökte var båda positiva till 
utomhusundervisning, och såg därför inte problemen i det utan istället möjligheterna för 
eleverna att utvecklas. Hanna är övertygad om att eleverna behöver använda alla sina 
sinnen för att känna att de verkligen lär sig något. Detta är ett av huvudsyftena med 
utomhusundervisning, då en stor del av vår kommunikation sker genom smak, lukt och 
känsel (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski 2007). En annan viktig anledning till 
att genomföra undervisning utomhus är för att hjärnan stimuleras samtidigt som 
kroppen får röra sig och möta nya intryck, vilket den är i behov av (Brügge, Glantz & 
Svenning 1999). Att arbeta med utomhusundervisning skapar ett variationsrikt lärande, 
där eleverna får möjlighet att använda fler sinnen som stimulerar elevernas tänkande 
och motivation (Szczepanski 2014). 
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Hanna och Sara fick frågan om vilka uppgifter de tycker är bra att genomföra för att 
eleverna ska få träna på sin resonemangsförmåga, svaret på denna fråga blev enhälligt 
problemlösning. Sara förklarar att eleverna vid problemlösning får öva på att sätta ord 
på sina tankar och de får resonera med varandra för att lösa uppgiften. Detta är 
intressant, för eleverna arbetar inte med problemlösningsuppgifter i de lektioner vi 
observerar. Uppgifterna är snarare av rutinmässig karaktär än problemlösning, vilket 
leder till att eleverna inte får samma möjlighet att föra resonemang som kategoriseras 
som kreativa. Rutinuppgifter innebär att eleverna lär sig en imiterande strategi, istället 
för att arbeta med uppgifter som uppmanar till att tänka kreativt (Jäder 2015). Målet 
som bör vara att diskutera och resonera kring olika strategier och metoder för att kunna 
lösa en uppgift, har till viss del förskjutits till att hitta ett rätt svar (Liljekvist 2014). Sara 
reflekterar under intervjun om sin lektion, och menar att uppgifterna eleverna hade fått 
var för lätta och därför var den övervägande strategin för lösningar att imitera det de lärt 
sig och tragglat under matematiken inomhus. Ball och Bass (2003) påpekar att 
undervisningen bör lämna memorering av regler och formler och istället fokusera på 
förståelsen runt reglernas funktion och användning. Har eleverna förståelse minskar 
risken för slarvfel (2003). Till en viss del behöver eleverna i årskurs 1 och 2, som är de 
två observerade klasserna, arbeta med upprepning av de olika strategierna för att de ska 
lära sig grunderna för matematiken. Dock är det viktigt att de tidigt får lära sig att tala 
och resonera kring matematik för att skapa en förståelse för detta viktiga ämne. 
Liljekvist (2014) föreslår att lärare arbetar med öppna uppgifter för att ge eleverna 
naturliga ingångar till att diskutera och resonera matematiskt. 
 
Sammanfattningsvis får eleverna möjlighet att föra och följa båda CMR och IR i 
utomhusundervisning. Men på grund av uppgifternas utformning förekom det mest IR. 
Lärarna är medvetna om vad resonemangsförmågan innebär och denna insikt kan hjälpa 
eleverna att utveckla sin resonemangsförmåga. Utomhusmiljön blir dessutom ett gott 
inslag i matematikundervisning. Genom att arbeta ute får eleverna använda fler sinnen 
och arbeta mer kreativt. Detta kan i sin tur skapa motivation samtidigt som eleverna får 
gripa för att begripa. 
 
7.3 Vidare forskning 
För att få tillgång till mer information och på ett mer påtagligt sätt använda sig av 
Lithners ramverk behöver vidare forskning sträcka sig under en längre period. För att få 
större helhetssyn över vilka typer av resonemang elever använder kan 
klassrumsundervisning och utomhusundervisning jämföras. Likväl kan progressionen 
undersökas i skolans tidigare år, det vill säga årskurs ett, två och tre. Använder elever i 
årskurs tre mer av kreativa resonemang än tidigare år eller vilka typer är vanligast i 
respektive årskurs? 
 
7.4 Populärvetenskaplig sammanfattning 
Inom matematiken finns det fem förmågor som elever ska utveckla och använda sig 
utav. Dessa förmågor är begrepps-, procedurs-, problemlösnings-, kommunikations- och 
resonemangsförmågan. Förmågorna som eleverna ska uppnå beskrivs i läroplanen 
(Lgr11)  för grundskolan. I denna studie undersöks resonemangsförmågan som innebär 
att föra matematiska resonemang med hjälp av matematikens begrepp och metoder. 
Resonemangsförmågan kan ske enskilt och tillsammans med andra genom att testa, 
förslå, gissa, förklara, upptäcka mönster och argumentera. 
 

Den här studien har två frågeställningar som ska besvaras. Den ena berör vilka typer av 
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resonemang som eleverna använder i utomhusundervisning. Den andra frågeställningen 
undersöker lärarnas tankar gällande elevers möjligheter att föra och följa matematiska 
resonemang. För att besvara frågeställningarna observeras två undervisningstillfällen 
och klasslärarna som bedrev undervisningen intervjuas. För att kunna urskilja vilka 
typer av resonemang eleverna använder tar vi hjälp av Lithners ramverk. Detta ramverk 
förklarar att det finns två huvudgrupper, imitativa och kreativa resonemang. Imitativa 
resonemang innebär i korta drag att eleverna har memorerade strategier som hjälper 
dem att resonera och lösa uppgifter. Kreativa resonemang kräver däremot att eleverna 
möter något nytt och behöva testa nya vägar för att lösa en uppgift och ta del av andra 
metoder. 
 
Det visade sig att eleverna använde imitativa resonemang när de skulle lösa uppgifter 
som följde rutinmässig karaktär. Vilket innebär att de kan lösa en uppgift med redan 
kända metoder. Skulle eleverna stöta på problem i lösningsstadiet kommer andra elever 
eller lärare till hjälp för att nå lösningen. Lärarna som intervjuas säger att 
resonemangsförmågan används ypperligt vid problemlösningsuppgifter, trots denna 
insikt hade ingen av dem utformat sådana uppgifter under de lektioner vi observerade. 
Lärarna talar vidare om utomhusmiljöns fördelar och hur eleverna blir mer motiverade 
utomhus. De upplever att eleverna diskutera mer utomhus gentemot i klassrummet. 
Tidigare forskning visar också att utomhusundervisning stimulerar fler sinnen och att 
diskussioner lättare öppnas upp för eleverna. 
 
Studiens resultat, analys och diskussion visar vikten av att utveckla 
resonemangsförmågan. Vidare presenteras fördelarna med utomhusundervisning i 
matematik. För verksamma lärare kan detta motivera dem till att skapa givande 
uppgifter som stimulerar resonemangsförmågan. Det kan även skapa lust att använda 
sig av naturens material i sin undervisning. Detta kan resultera i deltagande och 
motiverade elever
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Observationsschema 
Resonemang Uppnår 

kriterier 
för CMR 

Uppnår 
kriterier 
för IR 

Typ av IR 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Innan observation 

• Vad är målet/målen med lektionen? 
• Kommer du att ge eleverna möjlighet att resonera med varandra? På vilket sätt 

ska du uppmuntra detta? Kommer du ge eleverna någon vägledning? 
• Hur ska du bedöma denna lektionen? 
• Har eleverna gjort en liknande lektion tidigare? 

 
Efter observation 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Hur länge har du arbetat med utomhusundervisning? 

 
• Gick lektionen som du tänkt dig? 
• Uppnådde eleverna målet/målen för lektionen? 
• Hur tolkar du “resonemangsförmågan”? 

- Vad innebär förmågan? 
- Hur visar eleverna förmågan? 
- Hur bedömer du förmågan? 
- Kan du ge förslag på andra uppgifter som låter eleverna träna på 

resonemangsförmågan? 
• Hur använde sig eleverna av sin resonemangsförmåga?  

- I vår studie tar vi upp två olika delar av resonemang: Imitativt (med hjälp 
av memorerade resonemang och algoritmiska resonemang) och kreativt 
(där eleverna möter något nytt och försöker ta sig fram därifrån) 
resonemang. 

- Vilket anser du att dina elever använder till störst del? Vi såg… 
- Är detta något du tryckt på och uppmuntrat eleverna till i din 

undervisning?  
• Varför väljer du att arbeta med utomhusundervisning? 
• Vilka fördelar ser du med utomhusundervsining? 
• Vilka nackdelar ser du med utomhusundervsining? 
• Tycker du att innehållet i din utomhusundervisning även kan utföras inomhus? 

Varför/Varför inte? 
• Finner du att undervisningsmiljön påverkar elevernas engagemang? 

- Hur kan du bidra för att skapa en god undervisningmiljö som motiverar 
eleverna? 

 
Om vi känner att vi inte har tillräckligt med data från elevernas resonemang, skulle det 
vara okej om vi kommer tillbaka och observerar ännu en lektion men utan intervju? 
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Bilaga 3 Informationsbrev: lärare 
Hej! 
Vi är två studenter som heter Lisa Kyntäjä och Ida Wångelid och vi läser vår sista termin på 
grundlärarutbildningen med inriktning förskoleklass- årskurs 3 på Linnéuniversitetet i Växjö. Under vår 
sista termin på utbildningen ska vi skriva en uppsats och vår inriktning i uppsatsen kommer vara: 
resonemangsförmågan i utomhusmatematik. Vi har valt att arbeta kvalitativt, det innebär att vi ska 
samla information genom att göra en observation av ett undervisningstillfälle som sker utomhus och 
sedan intervjua läraren om deras tankar om utomhusundervisning. Med fördel önskar vi att observera en 
lektion som tillåter eleverna att träna på resonemangsförmågan. För att vi ska kunna göra vår 
undersökning möjlig behöver vi ta hjälp av dig som klasslärare. Det vi kommer göra är att först ha en 
kort intervju om lektion du planerat och sedan observera er undervisning för att se hur 
resonemangsförmågan visar sig. Därefter kommer vi intervjua dig, som är klasslärare om undervisningen 
ni bedrev, resonemangsförmågan och utomhusundervisning.  
 
Vi är tacksamma om du skulle vilja hjälpa oss att genomföra denna uppsats genom att ge oss tillåtelse att 
intervjua dig. Detta gör du genom att först kontakta oss studenter genom mail och sedan skriva ditt namn, 
datum, ort och din underskrift nedan. Lappen samlas in i samband med intervjun. Skolans och ditt namn 
kommer vara anonymt med stöd av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och deltagande i undersökningen är 
helt frivillig. Informationen du ger oss kommer endast användas till forskningens syfte och kommer 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att informationen kommer skyddas på ett sätt att utomstående inte 
kan ta del av den.  
 
Intervjuer och observationer kommer inträffa någon gång under veckorna 16-17 och eventuellt vecka 18. 
När vi har fått ditt samtycke, bestämmer vi gemensamt ett datum som passar oss alla. Har du några 
frågor? Vänligen kontakta: 
 
Namn:                                            Kontaktuppgifter: 
• Berit Roos Johansson (handledare, universitetsadjunkt vid              berit.roos-johansson@lnu.se 
Institutionen för matematik, Linnéuniversitetet)  
• Lisa Kyntäjä                                      lk222jw@student.lnu.se 
• Ida Wångelid                             ia222an@student.lnu.se 
 
✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Jag, ______________________ tillåter er intervjua och observera mig om utomhusundervisning enligt  
 
ovanstående information. 
 
____________    _____________________    ________________________________ 
(datum)           (ort)                 (underskrift) 
 

 
 
  



  
 

IV 

Bilaga 4 Informationsbrev: vårdnadshavare 
Hej! 
Vi är två studenter som heter Lisa Kyntäjä och Ida Wångelid. Vi läser nu sista terminen på 
grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs 3. Vi håller just nu på med vårt 
sista examensarbete som handlar om barns resonemangsförmåga i utomhusmatematik. Vi har 
valt att arbeta kvalitativt, vilket innebär att vi ska samla information genom observation och 
intervju som delvis ljudinspelas. Det vi kommer att göra är att vara med eleverna på en 
utomhuslektion, där vi observerar hela barngruppen för att se hur deras resonemangsförmåga 
visar sig. Efter lektionen ska vi intervjua klassläraren, för att få deras syn på utomhusmatematik.  
 
Skolans och barnens namn kommer vara helt anonymt med stöd av forskningsrådets etiska 
riktlinjer och deltagandet är helt frivilligt. Observationen och ljudinspelningen vi gör kommer 
enbart användas till forskningens syfte och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
utomstående inte kan ta del av den informationen vi får. 
 
Vill du inte att ditt barn ska vara med i vår studie ber vi dig att meddela detta till ditt barns 
klassföreståndare senast måndag nästa vecka (24/4). Har du några frågor är du välkommen att 
höra av dig till: 
 
Lisa Kyntäjä    lk222jw@student.lnu.se 
 
Ida Wångelid    ia222an@student.lnu.se  
 

  



  
 

V 

Bilaga 5 Lektionsbeskrivning 1, Hanna: årskurs 2 
Lektion 1 var en årskurs 2 med en lärare som arbetat i grundskolan i 7 år. Elevgruppen 
bestod utav 18 elever och denna lektionen var den första för dagen. 
 
Lektionen börjar med att vi presenterar oss och sedan håller läraren en genomgång 
inomhus. Lektionen i matematik innebär ett nytt område för elevgruppen, skala. 
Uppgiften handlar om att de i smågrupper ska välja en person i gruppen och bygga upp 
dess kropp i olika skalor med hjälp av pinnar. Till sin hjälp får eleverna ett kort som 
visar två kroppsfigurer. En tecknad som ska symbolisera eleven som byggs, samt visa 
de olika delarna en kropp har och en streckgubbe som symboliserar att eleven var byggd 
med pinnar. Den tecknade gubben ser likadan ut på de olika korten, men beroende på 
vilken skala eleverna skulle bygga såg streckgubben olika ut. 
 
Efter genomgången delar läraren in elevgruppen i smågrupper om tre, det blir totalt sex 
smågrupper. De får varsitt uppgiftskort och får sedan gå ut till ett område intill 
skolgården som benämns för dungen. I dungen, som är en liten skog, finns det gott om 
pinnar, stenar, kottar och andra naturmaterial som eleverna använde sig av. Lektionen 
varade ungefär 30 minuter utomhus och under denna tid resonerar och diskuterar 
eleverna, letar efter pinnar och bygger sina pinngubbar. När alla elever är klara med sina 
pinngubbar samlar läraren eleverna för att vardera grupp ska få förklara vilken skala de 
byggt i och berätta hur de kom fram till hur de skulle lösa uppgiften. När alla gubbar var 
presenterade får eleverna gå in och läraren avslutar lektionen med att återkoppla dagens 
lektion, mål och det nya området skala. 
 
Uppgiften var ämnesövergripande, då elevgruppen tidigare har arbetat med skelettet. 
Matematiklektionens uppgift innebar därför att eleverna skulle bygga en kropp med 
pinnar i likhet med skelettet. Deras pinngubbe skulle vara indelade i exempelvis 
ryggrad, underarm, överarm, fot och hand. Läraren ville ge eleverna chansen att koppla 
dessa begreppen i ett matematiskt sammanhang. Eleverna skulle även få bekanta sig 
med begrepp inom skala som var dubbelt, hälften och naturlig storlek. 
 
Uppgiftens utformning krävde att eleverna diskuterade i grupperna om hur de skulle 
lösa den. Läraren skulle gå runt och fråga eleverna under tiden för att hjälpa elever vid 
svårigheter att resonera och komma framåt i uppgiftslösningen. 
  



  
 

VI 

Bilaga 6 Lektionsbeskrivning 2, Sara: årskurs 1 
Lektion 2 var i en årskurs 1, med en nyexaminerad lärare, som arbetat sedan hösten 
2016. Elevgruppen består av 18 elever, och detta var det första lektionen för dagen. 
 
Läraren bad eleverna att ställa sig på led på skolgården när hon mötte dem i 
kapprummet. Läraren och fritidspedagogen samlade elevgruppen och promenerade bort 
till en plats som kallas för dagisskogen. Det tog 10 minuter att gå till dagisskogen som 
är en bokskog med barrträd, stenar och en liten bäck. I dagisskogen finns även en 
grillplats och ett litet vindskydd.  
 
När vi kom fram till skogen samlade läraren eleverna vid grillplatsen. Hon berättar att 
de nu kommer få fri lek, och pratar om hur långt eleverna får gå åt olika håll i skogen. 
Efter cirka en halvtimme samlar läraren in eleverna vid grillplatsen igen. Läraren 
förklarade att eleverna nu ska arbeta med matematik, och att de kommer delas in i två 
grupper, en kommer få vara med läraren och den andra gruppen med fritidspedagogen. 
Läraren förklarade att hon skulle dela in de i grupper och i par efter hon förklarat vad de 
ska göra. Dagens matematik arbete bestod utav arbetskort. Varje par ska få ett kort var 
och tillsammans diskutera och lösa uppgiften. När de har löst uppgiften ska de tillkalla 
på antingen läraren eller fritidspedagogen beroende på vilken grupp de tillhör. Paret ska 
för läraren eller fritidspedagogen redovisa lösningen för att sedan få ett nytt kort  
 
Efter genomgången delade läraren in de i par och berättade i vilken grupp de tillhörde. 
Fritidspedagogen tog sin grupp och gick cirka 20 meter från grillplatsen. Läraren 
berättade för sin grupp att de skulle hålla sig i närheten av grillplatsen för att inte störa 
den andra gruppen. Sedan delades uppgiftskorten ut. Paren spred ut sig och började lösa 
uppgifterna. När det hade gått ungefär 20 minuter avbröt läraren aktiviteten och samlade 
de båda grupperna. Läraren frågade eleverna om vad de tyckte om uppgiftskorten och 
majoriteten av elevgruppen sade att det var enkelt men roligt. Efter återkopplingen fick 
eleverna ta fram sin fika och prata med varandra. När alla hade ätit upp sin fika efter 
omkring 10 minuter avslutades utomhusundervisningen med blinkleken som 
fritidspedagogen ansvarade för.När leken var avslutad ställde eleverna sig i ett led för 
att gå tillbaka till skolan. Väl framme på skolgården fick eleverna rast. 
 
 
 


