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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur ofta och på vilket sätt några utvalda lärare 

använder utomhusmiljön i sin matematikundervisning. Undersökningen baseras på en 

enkätundersökning och intervjuer med lärare som undervisar i matematik i 

grundskolans tidigare år. Resultatet visar att många lärare ställer sig positiva till 

utomhusmatematik, och använder sig av den metoden en till flera gånger i månaden. 

Resultatet visar även att det finns olika faktorer som avgör om lärarna väljer att förlägga 

matematikundervisning utomhus. De faktorer som avgör är bland annat, området inom 

matematiken, den egna kunskapen och intresset samt elevgruppen. Trots att många 

lärare har en god inställning till utomhusmatematik menar de att det krävs mycket 

förberedelse. En hel del hänger på vilken elevgrupp man har och hur många resurser 

som finns tillgängliga. Har en lärare en elevgrupp som kräver extra resurs räcker inte 

alltid den egna kunskapen och intresset, vilket oftast leder till att man istället väljer att 

stanna inomhus.   

 

Nyckelord 

Uterummet, utomhusmatematik, utomhusmiljön, utomhuspedagogik.  

 

Tack 
Ett stort tack till de lärare som deltog i enkäten och intervjun, och även till min 

handledare Berit Roos Johansson. 
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1 Inledning 

 
Under min lärarutbildning har jag blivit bekant med utomhusmatematiken som 

undervisningsmetod genom kursen hälso- och utomhuspedagogik, olika pedagoger samt 

litteratur som talar för utomhusmatematik i stor utsträckning. Min erfarenhet av 

utomhusmatematik som en kompletterande undervisningsmetod är att den inte används i 

så stor omfattning i dagens undervisning. Därför vill jag undersöka hur några lärare i 

grundskolans tidigare år ser på utomhusmatematik som undervisningsmetod, hur och 

när den används.  

 

 

De studier och undersökningar som PISA och TIMSS har utfört hos bland annat 

svenska elever i ämnet matematik i grundskolan visar på att Sverige jämfört med de 

övriga OECD-länderna (världens 33 rikaste länder) ligger väldigt lågt kunskapsmässigt 

i ämnet. Detta visar på att Sveriges sätt att undervisa i ämnet bör granskas och 

eventuellt ändras. Det är viktigt att tänka till vilka metoder som ska tillämpas och vilka 

metoder som väljs bort. Lärare idag är inrutade i sitt sätt att undervisa och glömmer 

kanske bort att eleverna inte alltid får ut det mesta av matematikens alla moment 

(Skolverket, 2011a). 

 
Matematikundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan har under de senaste tio 

åren belysts genom olika undersökningar och rapporter. Genom Skolinspektionens 

intervjuer med lärare som undervisar i matematikämnet i grundskolan gav lärarna 

intryck av att de inte reflekterar över sambandet mellan mål och undervisningsmetod. 

Intrycket ges genom att lärarna inte kan beskriva hur deras val av undervisningsmetod 

kopplas till målen i kursplanen. Genom att inte planera undervisningen efter 

kursplanens mål riskerar eleverna att inte få den undervisning de ska ha (Skolverket, 

2011a).  

 

Skolverket (2011a) konstaterar att matematikundervisningen i grundskolan har 

förändrats i riktning mot individualisering. En tydlig bild blir att förändring mot ett mer 

eget arbete inte gynnar elevernas lärande. Engagemanget och motivationen hos eleverna 

påverkas negativt. Enligt Skolverket (2011a) innebär individualisering inte alltid eget 

arbete utan kan och bör emellanåt ske i mindre grupp eller i par. De menar på att många 

av dagens lärare tolkar induvidiualisering som enskilt arbete, det vill säga eleverna får 

enskilda uppgifter som är anpassade efter deras kunskapsnivå istället för ge uppgifter 

där elever på samma kunskapsnivå kan arbeta tillsammans. Resultatet kan kopplas till 

både internationell och nationell forskning där aktivt och tydligt lärande har en 

avgörande roll för att engagera och uppmuntra elevernas lust att lära. Regeringen har 

beslutat att från och med höstterminen 2009 satsa pengar på fortbildning till lärare. 

Lärare erbjuds påbyggnad av sina kunskaper samt att få ett fördjupat stöd om hur 

undervisningen planeras med hjälp av varierande arbetssätt. Enligt Skolverket (2011a) 

kan detta handla om laborativ undervisning eller andra praktiska arbetssätt som till 

exempel utomhusmatematik. 

 

Den vanligaste undervisningsmetoden i dagens grundskola är läroboksstyrd, där elever 

sitter var för sig och arbetar med lärobokens enskilda uppgifter samtidigt som läraren 

går runt och hjälper (Skolverket, 2009:5). Matematikdelegationen pekar på att detta inte 

är en bra arbetsform utan uttrycker sig:  
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Vi tar avstånd från den växlande trenden av enskild räkning i 

svensk skola; allt talar för att denna trend är skadlig. För att de 

lärande skall få lust för och vilja till att lära sig meningsfull 

matematik krävs att lärarens kompetens och tiden för 

matematikundervisning utnyttjas bättre (Skolverket, 2011a:7). 
 

I Skolverkets rapport 2003 framgår det att genom att individen får använda alla sina 

sinnen, som på olika sätt involverar hela individens utveckling, får eleverna möta 

kunskapen på en helt ny nivå (Skolverket 2003). I rapporten framgår det även att en 

varierad undervisning är viktig för lusten att lära. Det lyfts fram att en del lärare har ett 

intresse av att använda olika lärstilar och få fram olika sätt för eleverna att få uppleva 

matematiken i skolan (Skolverket 2003). Det har många gånger konstaterats att det för 

lärare kan vara en svårighet när det handlar om att förklara olika abstrakta matematiska 

teman för eleverna så att de begriper vad det handlar om, vilket kan bidra till en mindre 

varierad matematikundervisning. (Gjesing, Örskov Dall, 2011).  

 

Enligt Dyment (2005) finns det många fördelar med utomhusmatematik. Positiva 

effekter är bland annat att elever lär sig tänka på ett mer kreativt sätt. Även entusiasmen 

i det egna lärandet ökar.  Waite (2010) pekar på i sin artikel Losing our way?The 

downward path for outdoor learning for children aged 2-11 years, att lärare har rutat in 

undervisningen genom att enbart använda skolans olika rum mellan specifika tider. 

Detta visas genom att många lärare inte väljer att plocka ut sin undervisningen utanför 

de trygga väggarna. Det beror till stor del på att lärare inte är bekanta med att flytta ut 

sin matematikundervisning och tillämpa den i en annan miljö, vilket i slutändan leder 

till att de väljer att stanna inomhus. Enligt hennes undersökning sker det mesta av 

elevers lärande i olika och naturliga sammanhang (2010). Att få komma ut i naturen och 

använda kroppen i matematikundervisningen kan ge en positiv effekt för många elevers 

inlärning (2005).  Därför vill jag ta reda på om och i så fall hur ofta och på vilket sätt ett 

urval lärare använder sig av matematikundervisning utomhus.    
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka hur ofta och på vilket sätt några utvalda lärare använder 

utomhusmiljön i sin matematikundervisning.  

 

 

2.1 Frågeställningar 
 

Hur ofta används utomhusmiljön vid lärarnas matematikundervisning? 

 

Vilka faktorer avgör val av undervisningsmiljö vid matematikundervisning? 
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3 Teoretisk bakgrund 
 

Inledningsvis redovisas resultat från de internationella studierna PISA och TIMSS. 

Därefter redovisas olika forskningsstudier om utomhuspedagogiken och hur den 

används i dagens matematikundervisning, psykologen Lev Vygotskijs teori om det 

sociokulturella perspektivet samt pedagogen John Deweys teori om Learning by doing.  

 
3.1 PISA och TIMSS 
 

PISA (Programme for International Student Assessment) är OECD:s internationella 

studie som undersöker elevers förmågor i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 

Undersökningarna sker genom olika prov och enkäter. År 2009 deltog Sverige i denna 

studie för fjärde gången. I studien år 2009 deltog totalt 65 länder, däribland alla 33 

OECD-länder (Organisation for Economic Co-operation and Development). Studien 

riktar sig mot 15-åringar och syftet med undersökningen är att se i vilken grad olika 

utbildningsystem bidrar till hur väl 15-åringar är rustade till att möta framtiden när de 

avslutar den obligatoriska skolan. Till skillnad från tidigare internationella studier 

strävar PISA efter att mäta elevers kunskaper och färdigheter som bedöms har en stor 

betydelse i framtiden (Skolverket, 2009). 

 

I PISA 2009 presterade Sverige under genomsnittet bland alla OECD-länder när det 

gäller elevers förmågor att kunna förstå matematiska processer och lösa olika problem 

samt kunna sätta in kunskaper i olika sammanhang. Jämfört med undersökningen år 

2000 och 2003 hamnade Sverige inte över OECD-medelvärdet i matematik år 2009. År 

2003 var huvudämnet matematik i PISA:s undersökning. Det årets genomsnittspoäng 

låg på 500 poäng (kallas OECD-medelvärdet). Sverige låg år 2000 och 2003 över 

medelvärdet. Detta visar på att Sverige har sänkt medelvärdet med 15 poäng från år 

2003 till år 2009 och hamnar därmed under det genomsnittliga värdet på 494 poäng 

(Skolverket, 2009). År 2009 hade 14 OECD-länder bättre resultat än Sverige, 12 

OECD-länder med ej större skillnad samt 7 OECD-länder med sämre resultat än 

Sverige. Till skillnad från de nordiska länderna som deltog i samma studie är Sverige 

det land som har sämst medelvärde samt haft den största försämringen sedan år 2003. 

 

TIMSS är en internationell komparativ studie och står för Trends in International 

Mathematics and Science Study. Studien undersöker elevers, i årskurs 4 och 8, 

kunskaper i matematik och naturvetenskap. TIMSS genomförs av IEA (International 

Association for the Evalution of Educational Achievement) och genomförs vart fjärde 

år. I undersökningen samlas data in genom olika enkäter bland lärare, elever och 

rektorer. Mätningen sker även efter elevers provresultat. Undersökningen som 

genomfördes år 2007 visar att jämfört med de EU och OECD-länder som deltog i 

TIMSS-undersökningen presterade svenska elever i årskurs 4 på en lägre nivå i ämnet 

matematik än genomsnittet. Andelen högpresterande elever i matematik är efter 

resultatet på TIMSS-provet betydligt färre i Sverige i genomsnittet jämfört med 

EU/OECD-länderna. Sverige har däremot inte fler elever som tillhör gruppen 

lågpresterande elever. Svenska elever i årskurs 4 i ämnet matematik är bättre än 

EU/OECD-länderna på att sammanställa och tyda data, men på området taluppfattning, 

aritmetik, geometri samt använda och förstå begrepp i matematiken är de svenska 

eleverna relativt sämre (Skolverket, 2008). 
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Skolverket (2008) visar i en undersökning  från 2007, att bland de 10 000 elever som 

deltog i undersökningen presterade de svenska elever i årskurs 4 och årskurs 8, jämfört 

med EU och OECD-länder som deltog, betydligt sämre i matematik. 59 länder deltog 

sammanlagt i studien. I TIMSS 2007 ligger medelvärdet hos de deltagande EU och 

OECD-länder på 515 poäng. Resultatet visar på att genomsnittet hos de svenska 

eleverna i årskurs 4 låg på 503 poäng vilket visar ett lägre resultat än OECD-

medelvärdet.  

 

Matematikundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan granskas med jämna 

mellanrum av Skolinspektionen bland annat om hur stor kunskap lärarna har till 

kursplanens mål. Skolinspektionen konstaterar efter sina granskningar att lärarna skulle 

kunna ha betydligt större kunskaper om målen i kursplanen. Granskningarna visar även 

att dagens matematikundervisning i grundskolan och gymnasieskolan inte är tillräckligt 

varierande utan är styrd av läroboken. Genom att inte ha en varierad undervisning ges 

eleverna inte någon större möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor enligt de 

nationella styrdokumenten (2011a). 

 

I TIMSS 2007 framkommer en viss skillnad på i vilken grad Sverige jämfört med 

EU/OECD-länderna använder sig av en lärobokstyrd matematikundervisning. Det 

framkommer i undersökningen att 90 procent av Sveriges elever i årskurs 4 och 8 har 

lärare som använder läroboken som det huvudsakliga materialet, medan motsvarande 

siffra är 60 procent bland EU/OECD-länderna. Skolverkets granskning visar på att 

lärare är kritiska till de läroböcker de använder och är samtidigt medvetna om detta. 

Lärarna bör med sin ämneskunskap både teoretiskt och didaktiskt kunna variera 

undervisningen i betydligt högre grad med läroböcker som stöd för undervisningen 

(Skolverket 2011a). 

 

3.2 Utomhuspedagogik  
 

Szczpanski (2007) redogör  i Uterummet – ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer 

för hur filosofen Jean Jacques Rousseau uttryckte sig om sinnenas olika betydelse för 

den pedagogiska praktiken för nästan 300 år sedan: 

 
Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella 

medvetande kommer dit genom hennes sinnen, är hennes första 

förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, 

våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att 

lära oss tänka förnuftig; det är att lära oss lita på andras förnuft, att 

lära oss mycket och ingenting veta. (Szczepanski 2007: 16-17) 

 

För att kunna genomföra forskning och utbildning inom utomhuspedagogiken är en 

viktig förutsättning att det finns en viss kunskap om hur man lär genom både handling 

(praktik) och reflektion (teori). Genom att vistas i naturen i undervisningssammanhang 

används alla sinnen och vakenhetsgraden ökar hos individen vilket är en viktig 

förutsättning för lärandet. Att arbeta med kunskap i ett sociokulturellt perspektiv är att 

lära och uppleva i olika meningsfulla sammanhang (Szczepanski 2007). Att använda sig 

av utomhusmatematik i sin matematikundervisning gör att eleverna använder sin 

kreativa förmåga för att lösa en uppgift samt att entusiasmen hos eleverna ökar när de 

får använda kroppen för att lära. Att få lämna klassrummets fyra väggar ger en positiv 

effekt hos de elever som är i behov av mycket rörelse under dagen (Dyment, 2005). 

Enligt Waite (2010) blir undervisningen mer meningsfull när den sker i olika miljöer. 
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Att få byta miljö och upptäcka matematiken på fler ställen än i klassrummet påverkar 

elevers inlärning på ett positivt sätt. Att tillämpa utomhusmiljön gör att eleverna får lite 

mer frihet till att upptäcka och undersöka en del sätt att lösa olika uppgifter inom 

matematiken. Waite (2010) menar på att om man ska tillämpa undervisningen utomhus 

är det viktigt att våga släppa eleverna så mycket som möjligt på fri hand för att det ska 

bli en så positiv upplevelse som möjligt för både läraren och eleverna.  

 

I en studie som genomfördes år 2002-2004 i en skola i Linköpings kommun låg fokus i 

undersökningen på att se möjligheten att genom utomhusundervisning minska 

stressnivån hos elever och lärare. I studien deltog en grundskola i kommunen som både 

försöksskola och kontrollskola. Antal personer som deltog var 341 elever och 30 lärare 

från förskoleklass upp till årskurs 6. Studien resulterade i en mätning som visade sänkta 

stresshormoner bland eleverna i försöksskolan jämfört med eleverna i kontrollskolan. 

Ett särskilt resultat visades bland pojkarna där antalet sänkta kortisolnivåer var högt 

(Kortisol är ett ämne som bildas i kroppen). Vid stress och ansträngande situationer 

ökar mängden kortisol i kroppen vilket bidrar till ökat blodtryck och ökad 

blodsockerhalt. Utbildningsinsatsen genom utomhusundervisningen visade en 

betydelsefull gynnsam effekt på elevernas psykiska hälsa. I studien ingick även 

djupintervjuer där lärare genom en utomhuspedagogisk undervisning blev alltmer 

positiva till ett varierat lärande i skolan. Det är inte enbart inom matematiken som 

utomhuspedagogiken kommer till stor användning, utomhuspedagogiken skapar en 

mindre stressande miljö där eleverna får möjlighet till rörelse samt använda sig av alla 

sina sinnen (Szczepanski 2007).  

 

3.3  Sociokulturellt perspektiv 
I ett sociokulturellt perspektiv ligger fokus i samspelet mellan individ och kollektiv. 

Psykologen Lev Vygotskij (1978), upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet, 

pekar på att individen är en biologisk varelse samt en kulturell varelse. En av 

utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet gällande lärande och mänskligt 

tänkande/handlande är hur fysiska och kognitiva resurser utnyttjas, både som individ 

och kollektiv (Säljö, 2000).  

 

Enligt Vygotskij (1978) är aktivitet en viktig del i människans lärande och utveckling. 

För att lärandet och utvecklingen ska gå framåt ska aktiviteten innehålla fyra aspekter. 

Först och främst är det viktigt att aktiviteten är social, då vi människor lär oss genom 

samspel med andra människor. Genom att samspela med varandra i undervisningen gör 

att eleverna får ta del av varandras kunskaper och idéer för att lösa den praktiska 

uppgiften. Denna aspekt kommer till väl användning i utomhusmatematiken när 

eleverna ska lösa de praktiska uppgifterna.  Den andra aspekten är medierad, som 

innebär att ett hjälpmedel ska finnas till hands under aktivitetens gång. Detta hjälpmedel 

ska vara en hjälp till att lösa olika problem eller komma ihåg. Det kan vara allt från att 

plocka ut material från klassrummet till att använda det material som finns tillgängligt i 

naturen som kottar, pinnar och sandlådan. Den tredje aspekten är situerade, som innebär 

att rum och kontext är viktigt då vi lär i olika sammanhang. Det är viktigt att utföra 

aktiviteten på rätt plats för bästa lärandesituationen. Här kan skolgården och skogen 

vara en sådan plats för att öka lärandesituationen hos eleverna.  Den fjärde aspekten är 

kreativa, som innebär att människan själv skapar en aktivitet som utvecklar oss 

människor, att våga överskrida givna gränser. Att plocka ut matematikundervisningen i 

naturen leder till att eleverna inte har samma gränser som i ett klassrum, det är lättare att 

röra på sig och testa sig fram i naturen på ett sätt som är svårare att göra i inomhus. 

(Strandberg, 2006). 
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3.4 Learning by doing  
Den amerikanska pedagogen John Dewey (1998), är känd för sin teori ”Learning by 

doing”, som är en pedagogik där praktik, teori, handling och reflektion hänger ihop. 

Anknytning till verkligheten blir en stor nytta för aktivt lärande metoder, även kunskap 

blir genom aktivt lärande en stor nytta för elevers lärande. Dewey menar i sin 

pedagogiska metod att elever ska kunna söka fakta utanför klassrummets fyra väggar 

och inte enbart i biblioteket och genom kunskapsböcker. På så vis blir skolans uterum 

en viktig plats för elevers kunskapsutveckling och lärande. Aktivt lärande har under de 

senare åren blivit en modern metod bland lärare runt om i landet. Lärarna har kommit 

underfund med att metoden har förmåga att: 

 

 Öka elevernas lust att lära.  

 Rusta eleverna med konkret kunskap. 

 Skapa en relation mellan teori och praktik (http://www.simnet.se/aktivt.htm, 23 

september 2012a). 

 

Genom att använda aktivt lärande i undervisningen menar de som använt denna metod 

att eleven vidareutvecklar sin förmåga att lösa problem, kommunicera, samarbeta, 

analysera samt reflektera (http://www.simnet.se/aktivt.htm, 23 september 2012a)1 

 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

understryks följande: ”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer” (Skolverket, 2011b, sid.10). ”Undervisningen i ämnet matematik ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i 

vardagen och inom olika ämnesområden (Skolverket, 2011b, sid 62). Samt att 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 

till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011b, 

sid.62). 

_________________________________ 
1Simnet är ett kooperativ och ett nätverk för pedagoger som arbetar med aktivt lärande 

och simuleringar. Läraren måste förstå och bry sig om eleverna både som individer och 

matematiklärande (NCM, 2001).  

 

 

3.5 Utomhusmatematik 
Gjesing och Örskov Dall (2011) pekar på att det finns goda erfarenheter av att arbeta 

med matematik utomhus. I mellanstadiets matematik finns moment som passar utmärkt 

att arbeta med utomhus men även moment som är lättare att tillämpa i klassrummet.  De 

pekar på att vissa moment i matematiken passar bra att först inledas i klassrummet och 

sedan praktisera och träna momentet utomhus. När kroppen får röra sig i olika 

sammanhang främjas lärandet hos eleverna och arbetet blir mer tydligt. Andra moment 

passar bäst till att inledas utomhus då eleverna genom både fysiska och konkreta 

upplevelser får en bra förförståelse till momentet att kunna använda det i det fortsatta 

arbetet i matematikboken. De moment som lyfts fram som är lätta att först tillämpa 

utomhus och sedan fortsätta arbeta med inomhus är geometri, statistik, och mätning. 

Detta är enligt Gjesing och Örskov Dall (2011) ämnesinnehåll som är lätta att koppla till 

verkligheten medan abstrakta moment såsom multiplikationstabellen och de fyra 

räknesätten är lättare att först tillämpa inomhus och sedan fortsätta arbeta med utomhus. 

http://www.simnet.se/aktivt.htm
http://www.simnet.se/aktivt.htm
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Att få använda sin kreativa förmåga till att undersöka matematiken utomhus kan vara 

avgörande för vissa elevers inlärning och förståelse för vissa moment inom 

matematiken (Dyment, 2005). Enligt Dewey (1998) lär eleverna både teori och praktik 

genom att söka och ta reda på fakta utanför klassrummets fyra väggar. Att då tillämpa 

skolans uterum till matematikundervisningen gör att eleverna får använda teorin och 

tillämpa den praktiskt utomhus med hjälp av naturens resurser och andra redskap som 

behövs.   

Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark och Lättman-Masch (2007) argumenterar för 

betydelsen av matematik utomhus. Att ibland flytta ut lärandet utanför klassrummets 

fyra väggar och arbeta praktiskt med matematik eller arbeta med problemlösning i 

grupp bidrar till att fler elever hittar ett sätt att lära som passar dem. Många lärare tror 

att det krävs mer arbete att flytta ut undervisningen, men det innebär enbart ett annat sätt 

att göra det på (Molander m.fl., 2007). Enligt Waite (2010) är det osäkerheten hos 

lärarna som gör att matematikundervisningen till största del sker i klassrummet. 

Molander m.fl. (2007) pekar på att det är viktigt att elever förstår matematik. Det 

viktiga för att lyckas inom matematiken är att förstå vad och hur det ska göras. 

Matematik är ett språk som man måste förstå. Träning av allt grundläggande inom 

matematiken görs väldigt bra utomhus och att använda hela kroppen och med alla 

sinnen gör att lusten att lära hos eleverna ökar. Genom utomhuspedagogiken är det ofta 

lätt att motivera och engagera eleverna i uppgifterna, och eleverna kommer lätt ihåg det 

de gjort många år efteråt. En stor fördel för de elever som haft varierad 

matematikundervisning och fått använda utemiljön är att deras skolkunskaper prövas i 

verkligheten och ökar förståelsen för den matematik som används i vardagen (Molander 

m.fl., 2007).  

Enligt Skolverket (2011a) finns ingen större kunskap om utomhusmatematik hos 

lärarna. Även om lärare idag använder utomhusmiljön i sin undervisning vet de inte 

riktigt vad och hur de ska göra. Lärarutbildningen har förändrats med åren och 

innehållet har blivit bredare. Trots detta ingår inte i så stor utsträckning hur 

matematiken kan utföras utomhus. Dagens matematikundervisning ska vara varierande 

och att utomhusmatematik under de senare åren har blivit alltmer omtalat som en positiv 

metod för elevernas förståelse i matematik. Utomhuspedagogiken kan bli ett redskap i 

arbetet med att göra läroplanen mer levande (Skolverket, 2011a). 
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4 Metod 
 

Inledningsvis redovisas mitt urval av lärare som deltog i undersökningen samt mina 

datainsamlingsmetoder, enkäten och intervjun. Därefter redovisas genomförandet av 

enkäten och intervjun samt bearbetningen av undersökningsresultatet. Till sist redovisas 

undersökningens tillförlitlighet.  

 
4.1 Urval 
 

Vid undersökningstillfället delade jag ut sammanlagt 25 enkäter till lärare som hade 

matematik i sin undervisning och som arbetade i samma kommun. Jag fick tillbaka 23 

fullständigt ifyllda enkäter, vilket innebär ett bortfall på endast två enkäter.  Jag tog 

kontakt med skolorna jag lämnade ut enkäterna på angående intervjuer med lärare. Tre 

lärare som deltog i min enkätundersökning svarade att de kunde och ville bli 

intervjuade. Dessa tre lärare som intervjuades hade som huvudansvar att planera och 

undervisa i ämnet matematik för elever i grundskolans tidigare år. Trost (2007) menar 

på att i en kvalitativ intervju handlar det om att den som blir intervjuad är en person som 

har erfarenhet av ämnet som intervjun bygger på. Jag ville med denna studie få en 

inblick i lärares val av undervisningsmetod i matematik och få veta hur många av dem 

som använder sig av utomhusundervisning i matematiken och hur ofta.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Här nedan redovisas mina val av datainsamlingsmetoder. Den första metoden som 

redovisas är enkäten och därefter intervjun.   
 
4.2.1 Enkät 

 

Jag valde att inleda enkäten (bilaga 2) med fyra sakfrågor med följd av åsiktsfrågor 

bestående av fasta svarsalternativ, vilket enligt Trost (2007) innebär en god 

strukturering av frågorna. Därefter följde en fråga utan några vägledande 

svarsalternativ. Denna fråga gav respondenterna friheten att själva svara för vilka 

faktorer de ansåg vara avgörande för dem om att flytta ut sin matematikundervisning. 

Jag valde att ha en öppen fråga då jag inte ville vägleda dem in i att välja ett svar, utan 

att få en så korrekt bild som möjligt av vad som verkligen styr deras val. Genom att ha 

en öppen fråga ges lärarna möjlighet att själva beskriva sina faktorer. Det finns en risk 

med att enbart ha öppna frågor då det är stor risk att det sker ett stort bortfall då lärarna 

hade fått lägga ner mer tid på enkäterna (Trost, 2007). Därför valde jag att enbart ha 

slutna frågor med en avslutande öppen fråga för att öka chansen att få svar från så 

många som möjligt. 

 

 

 
4.2.2 Intervju 

 

Jag valde att ha öppna frågor under intervjun (bilaga 4) för att förstärka innehållet och 

få ut mer information om hur utomhusmatematiken används i undervisningen. Jag valde 

att intervjua de tre lärarna var för sig vid olika tillfällen. För att komma ihåg och inte 

missa något av vad lärarna svarade valde jag att spela in mina intervjuer. Jag valde att 
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separera frågorna utifrån om lärarna använde utomhusmatematiken eller inte i sin 

undervisning. Genom att ha öppna frågor i intervjun får respondenterna en möjlighet att 

förklara och själva beskriva hur de går tillväga i sin undervisning samt hur de skulle 

vilja arbeta om de använde utomhusmatematiken i sin undervisning (Trost, 2007).  

    

4.3 Genomförande och etiska aspekter 
 

Studien genomfördes under v. 47 år 2012. Fyra skolor totalt deltog i undersökningen 

och det delades ut totalt 25 enkäter genom fysiskt överlämnande. En strävan var att få 

tillbaka minst 20 fullt ifyllda enkäter. Jag valde att använda mig av enkätundersökning 

för att kunna nå fler lärare och få större inblick i hur pass väl utomhusundervisning 

används bland lärare i kommunen än vad jag hade gjort genom enbart intervjuer eller 

observationer (Stukát, 2005). Jag valde att med hjälp av tre intervjuer med tre lärare 

förstärka arbetet och enkätundersökningen. 

 

Jag bestämde mig för att rikta mig mot alla lärare som undervisar i matematik från 

årskurs 1 till 6. Jag tog först kontakt med rektorerna på respektive skola via mail där jag 

presenterade mig och berätta att jag skulle åka ut och lämna enkäter till lärare som var 

verksamma i matematikundervisning. En forskning som baseras på uppgifter från 

människor måste förhålla sig till fyra etiska grundkrav. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet För att 

få med   informationskravet och  samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011) åkte jag ut 

till skolorna där lärarna fick kortfattade instruktioner om undersökningens och enkätens 

syfte. På ett försättsblad på enkäten (bilaga A) fanns även en kort beskrivning om 

enkätens innebörd för studien samt att det var frivilligt att delta. Genom att personligen 

åka ut och berätta syftet med studien ansågs vara avgörande för hur stor svarsfrekvensen 

skulle bli.  Det är bra att skapa en god relation till respondenterna för att slippa ett stort 

bortfall (Trost, 2007). För att få med Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ( 

Vetenskapsrådet, 2011) blev lärarna informerade om att de kommer vara anonyma i 

studien och att all information från dem, enbart kommer finnas med i denna studie. 

Enkäterna lämnades ut i början på vecka 47 och hämtades upp igen i slutet av veckan, 

då respondenterna skulle få några dagar på sig att svara. Detta gjorde att de fick fylla i 

enkäterna utan min handledning. Efter att ha sammanställt enkäterna tog jag kontakt 

med några lärare som svarade på enkäten och undrade om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju byggd på enkäten. Många lärare hade ont om tid men fick till slut tre 

lärare på en och samma skola att ställa upp.  

 

4.4  Bearbetning av data  
 

I min bearbetning av resultatet från enkäterna började jag med att göra en 

sammanställning av svaren i en frekvenstabell (bilaga 3) för att få en lättare överblick. 

Efteråt valde jag att gruppera in lärarnas ålder, hur länge de arbetat i skolan samt vilken 

årskurs de arbetade med. Detta för att lättare kunna få ett bra utgångsläge i min fortsatta 

analys. På frågan: Hur ofta använder du dig av utomhusmiljön i din 

matematikundervisning? Fanns svarsalternativen 1. Varje vecka, 2. Någon gång i 

månaden, 3. Någon gång per termin och 4, Sällan/aldrig. Jag valde att gruppera in 

svarsalternativen i två grupper, där svarsalternativen 1 och 2 blev en grupp som jag 

namnger grupp A och svarsalternativen 3 och 4 blev en grupp som jag namnger grupp 

B. De lärare som hamnade i grupp A är lärare som använde utomhusmiljön i 
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matematikundervisningen en eller fler gånger i veckan/månaden, medan lärarna som 

hamnade i grupp B använder utomhusmiljön i matematikundervisning mer sällan. 

 

Den sista frågan (öppna frågan) där respondenterna svarade med egna svar, gjorde jag 

en analys av de olika svaren.  Efter att ha fått en inblick i de olika svaren kunde jag få ut 

åtta olika faktorer som påverkade valet om undervisningsmetod.  

 

I en bearbetning av en kvalitativ undersökning innefattar det oftast ett omfattande arbete 

med textmaterial från intervjuer, vilket gör att dessa undersökningar är relativt tids- och 

arbetskrävande. Resultatet av intervjuer leder oftast till citat från de som blev 

intervjuade (Patel & Davidsson, 2003).  

 

 
4.5 Undersökningens tillförlitlighet  
 

Begreppen reliabel och valid kan användas i en undersökning när man ska utvärdera sin 

metod och problemställning. Genom att använda reliabilitet får man en klar bild på om 

undersökningen är gjord på rätt sätt och om den anses vara tillförlitlig. Genom 

validiteten får man en klar bild på om jag i undersökningen har undersökt det jag angett 

i syftet att jag ska undersöka. Det viktiga för att få ett trovärdigt resultat är att få en god 

bild över insamlad data samt tolka och översätta för att se om den är trovärdig (Patel & 

Davidsson, 2003).  
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5 Resultat och analys 
 

Resultatet redovisas strukturerat utifrån de två frågeställningarna. Kapitlet avslutas med 

en analys av resultatet kopplat till den teoretiska bakgrunden. 

 
5.1 Hur ofta använder du utomhusmiljön i din 
matematikundervisning?  
 

Enligt enkätundersökningen använder 8 av 23 lärare sig av utomhusmatematik varje 

vecka eller någon gång per månad. De övriga 15 lärarna svarar att de använder 

utomhusmatematik mer sällan .  

Figur 1 En översikt av enkätsvaren ”hur ofta använder du utomhusmatematik. 
 

 
5.2 Vilka faktorer avgör val av undervisningsmiljö vid 
matematikundervisning? 

 

Figur 2 De sex faktorer som lyfts i intervjuundersökningen och av den lärargrupp som oftast 

använder utomhusmiljön för matematikundervisning. 
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En generell översikt av resultatet visar att de faktorer som påverkar valet av 

undervisningsmetod i matematikundervisningen är i högsta grad området inom 

matematiken, den egna kunskapen/intresset samt elevgruppen. Andra viktiga faktorer 

som lärarna lyfter är även vädret, skolans område och målen i Lgr 11. Ingen större 

skillnad finns mellan lärarnas ålder och verksamma år i skolan hur väl man använder 

utomhusmiljön i sin matematikundervisning.  

 

För de lärare som mer sällan använder utomhusmiljön lyfts faktorerna ”egna 

kunskaper/intresset” och ”elevgruppen” som de faktorer som påverkar mest. 

 

Resultatredovisningen av den andra frågeställning är strukturerad utifrån de sex faktorer 

som enligt enkätundersökningen tydligast påverkar val av undervisningsmiljö. Eftersom 

faktorerna ”antal vuxna” och” elevgruppens ålder” inte enligt lärarna som intervjuades 

påverkar valet av undervisningsmiljö, redovisas inget från dessa.  
 
5.2.1 Området inom matematiken 

 

Bland lärarna i enkätundersökningen och i intervjuerna visar resultatet att den viktigaste 

faktorn för att använda utomhusmatematik eller inte i undervisningen är området inom 

matematiken. Detta menar alla lärare oavsett om de aldrig använder sig av 

utomhusmatematik eller de som använder utomhusmatematik någon gång i månaden 

eller någon gång varje vecka. Lärarna anser att vissa moment inom matematiken är 

lättare att undervisa utomhus. Moment som lyfts bland lärarna är bland annat geometri, 

till exempel att hitta olika figurer, former och vinklar på skolgården. Tabeller och 

diagram är andra exempel, att leka sig fram genom att hoppa tabellerna och göra 

diagram med hjälp av olika naturmaterial som bland annat kottar, stenar och pinnar. 

Dubbelt och hälften lyfts också, att leka olika lekar och även här använda sig av olika 

naturmaterial och area och omkrets, likaså att gå ut och mäta olika områden som till 

exempel arean och omkretsen på fotbollsplanen.  

 

En lärare som använder sig av utomhusmatematik oftare i sin undervisning svarar:  

 ”När vi arbetade med geometri fick eleverna i par gå ut på skolgården 

 och leta efter olika former och vinklar och sedan räkna hur många  

de hittade av varje”.  

 

En annan lärare svarar:  

”Geometri är ett bra område att vara tillämpa utomhus. Vi har mätt  

omkretsen på olika föremål som fotbollsplanen och trädstammar 

med hjälp av snöre och ett mät hjul”. 

 

En tredje lärare svarar: 

 ”När vi arbetade med diagram gick vi ut och räknade antal bilar i  

 olika färger som körde förbi. Efteråt plockade vi ihop pinnar och stenar 

 som vi använde till att göra olika diagram över bilarna” 

 

 

En lärare som tillhör gruppen som anser att klassrummet är en bättre miljö för 

matematikundervisningen svarar: 

 ”Det är mer praktiskt och flexibelt i klassrummet då jag har  

tillgång till interaktiv tavla och alla program (matematik) 



  
 

16 

 via datorn. Inomhusmiljön är också mindre störande.  

 

Denna lärare var den enda lärare som svarade nej på frågan om han ansåg att 

utomhusundervisning är en effektiv metod i matematiken. 

 

 
5.2.2 Egna kunskaper/intresset 

 

Ett stort avgörande för valet av att använda sig av utomhusmatematik är den egna 

kunskapen och det egna intresset bland lärarna i enkätundersökningen oavsett om man 

använder sig av utomhusmatematik mer sällan eller lite oftare. Har man inget intresse 

för att tillämpa matematiken i utomhusmiljön blir det enligt lärarna ingen bra 

undervisning. Det krävs ett visst intresse för att det ska bli något bra av lektionen och 

för att eleverna ska tycka att det är lärorikt och roligt.  

 

Enligt lärarna i både enkäterna och intervjuerna krävs det även en större planering när 

de ska flytta ut sin matematikundervisning än om de stannar kvar inomhus. Det tar även 

mycket längre tid om de väljer att vara utomhus vilket måste tas med i beräkning när 

läraren planerar upp sin lektion. Bland de tre intervjuade lärarna är det två lärare som 

anser att intresset och kunskapen finns för att flytta matematikundervisningen till 

utomhusmiljön. Dessa lärare anser att bara viljan finns så får de till en bra 

matematiklektion utomhus och eleverna får samtidigt röra på sig och får frisk luft för att 

kunna tänka. Lärarna påstår även att eleverna oftast blir mycket piggare och kan tänka 

bättre när de få andas in frisk luft samtidigt som de får röra på sig och plocka med olika 

naturmaterial. Det som för en lärare är positivt med utomhusmatematiken är att eleverna 

tar till sig kunskapen på ett helt annat sätt än vad de gör inomhus.  

 
En lärare svarar: 

 ”Har man bara viljan till att plocka ut sin matematikundervisning 

 så kan man göra det utan problem. Det krävs bara lite extra planering för att 

 få det är fungera så bra som möjligt”.  

 
5.2.3 Elevgruppen 

 

Elevgruppen är även en avgörande faktor för om man väljer att flytta ut sin 

matematikundervisning eller inte. Denna faktor är mer avgörande bland de lärare som 

sällan använder sig av utomhusmatematiken än bland de lärare som använder det mer 

ofta. Många lärare anser att det krävs en extra resurs om man ska flytta ut 

matematikundervisningen, då det är en mer fri miljö att röra sig på och det blir svårare 

att samla ihop alla elever om de är mer än 15 elever i klassen. De elever som har en 

diagnos av något slag brukar inte klara av att bryta den traditionella 

klassrumsundervisningen vilket leder till att det blir mer avgörande för läraren om det 

fungerar att ha sin matematikundervisning utomhus eller inte. Åldern på elevgruppen är 

också avgörande om man väljer att vara ute eller inne, de lärare som arbetar på 

lågstadiet är de lärare som använder utomhusmatematiken mest i sin undervisning och 

de lärare som arbetar på mellanstadiet använder utomhusmatematiken betydligt mindre i 

sin undervisning. De lärare som arbetar med de yngre eleverna anser att 

matematikundervisningen blir ett avbrott från den traditionella klassrumsundervisningen 

då eleverna lär sig mycket på att få använda hela sin kropp och få använda den till att 

undersöka matematiken samtidigt som eleverna får röra på sig.  
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En lärare svarar: 

 ”Mycket hänger på vilken elevgrupp man har, vissa grupper 

 går lättare att ha utomhusmatematik med, vissa grupper  

 kräver att man är fler personal och med vissa grupper går det  

inte alls”. 

 
5.2.4 Vädret 

 

Vädret påverkar inte lika mycket som de övriga faktorerna. Det enda som avgör om 

utomhusmatematiken blir av eller inte är om det regnar eller är alltför kallt, då föredrar 

alla lärare att vara inomhus. Många av lärarna i enkätundersökningen anser att hösten 

och våren är de bästa årstiderna att flytta ut sin matematikundervisning. Detta för att 

värmen är en avgörande faktor då det är lättare att plocka med saker och röra sig om 

man slipper ha på sig för mycket kläder. Det finns även fler naturmaterial att plocka 

med under våren och hösten. Bland de intervjuade lärarna anser en att vintern är en bra 

årstid då snön kan användas till att rita på och bygga olika former och figurer med ”på 

vintern kan man gå ut och spåra i snön och även trampa upp och bygga olika 

geometriska figurer, vilket barnen älskar”. Hon menar på att man kan få ut något bra av 

alla årstider. 

 
5.2.5 Målen i Lgr 11 

 

Målen i Lgr 11 har en viss betydelse för de flesta lärare i både enkätundersökningen och 

intervjuerna. Många lärare anser att vissa mål i läroplanen går att utforma att ha dem 

utomhus, medan många mål är lättare att arbeta med inomhus. Enligt en av de 

intervjuade lärarna anser denne att ”genom god planering och starkt intresse kan en hel 

del av momenten i matematiken nås utomhus, men det är viktigt att tänka på att det även 

följs upp inomhus”. 

 
5.2.6 Skolans närmiljö 

 

Bland lärarna i både enkätundersökningen och intervjuerna anser de lärare som sällan 

använder sig av utomhusmatematik att skolans närmiljö inte påverkar valet av att flytta 

ut sin matematikundervisning. Oavsett hur närmiljön ser ut så går det att utforma 

undervisningen medan de lärare som använder sig av utomhusmatematik oftare anser att 

den spelar en stor roll för hur undervisningen utformas. Har man nära till skogen och 

naturen finns det mycket olika naturmaterial som kan användas i 

matematikundervisningen. En skolgård med stor yta gör också att det blir lättare att röra 

sig och det finns stor arbetsyta för att utföra många moment.  

 

  

En lärare svarar: 

 ”Vår skola ligger nära till skog vilket gör det lättare att 

 använda skogens resurser, som kottar om pinnar till  

matematikundervisningen istället för att plocka med material ut från 

klassrummet.  
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5.3 Analys 
 

Jag grupperar in lärarna efter i hur stor utsträckning de använder sig av utomhusmiljön i 

sin matematikundervisning. Grupp A använder sig av utomhusundervisning varje vecka 

eller minst någon gång i månaden och grupp B arbetar mestadels med traditionell 

klassrumsundervisning och använder endast utomhusmatematik någon gång per termin 

eller mer sällan/aldrig. Resultatet visar på att det finns en ganska stor skillnad i 

fördelningen mellan dessa två grupper (figur 1). Det som avgjorde valet av användning 

av utomhusmatematik i högsta grad var området inom matematiken och den egna 

kunskapen/intresset. Genom att gå djupare in på vissa områden gav lärarna ett positivt 

intryck till att bryta den traditionella matematikundervisningen och välja ut delar ur 

matematiken att arbeta med utomhus. Här tillämpas den situerade aspekten (Vygostskij, 

1978) ur det sociokulturella perspektivet, att plocka ut en del av 

matematikundervisningen och avgöra vilka områden inom matematikämnet som 

fungerar bra att tillämpa utomhus. Detta för att kunna hitta den rätta platsen till att 

utföra aktiviteten Vygotskij (1978). Enligt dem är eleverna väldigt positiva till att vara 

ute och området blir mer kopplat till verkligheten. Visserligen krävs det mer planering 

att flytta ut undervisningen men det finns ändå en stark vilja att vara ute. En av lärarna 

pekade på att hon gärna tar den tiden att planera upp utomhusundervisning då hon har 

erfarenhet om att eleverna lär sig på ett helt annat sätt än vad de gör inomhus (Dewey, 

1998). Då Sverige visar lite sämre resultat i PISAS och TIMSS undersökningar inom 

matematiken bör undervisningen ändras. Att använda fler metoder i sin 

matematikundervisning kan öka elevernas resultat inom ämnet (Skolverket, 2008, 

2009). 

 

Grupp B är de som använder utomhuspedagogik högst någon gång per termin. Jag 

jämför värdena i figur 1 och 2 och det som avgjorde valet av användning av 

utomhusmatematik även bland dessa respondenter var den egna kunskapen/intresset. 

Resultatet visar att det inte finns något större intresse hos lärarna att använda 

utomhusmatematik (2011a). 

 

De områden inom matematiken som var lämpliga enligt lärarna var geometri, statistik, 

mätning, enheter och skala. Dessa moment ses som lämpade att arbeta med utomhus, 

det kan vara att hitta former i utomhusmiljön, räkna bilar som kör förbi, eller mäta 

omkrets och area på skolans fotbollsplan. Att arbeta mycket praktiskt med dessa 

områden samt att koppla matematiken till verkligheten gör att elevernas intresse för 

matematik ökar och de ser meningen med de olika områdena (Dyment, 2005). Svaren 

från de intervjuade lärarnas områden som valdes ut att genomföras utomhus var 

geometri, statistik, uppskattning, mätning, och taluppfattning. De intervjuade lärarnas 

elever har fått leta former på skolgården, fått mäta olika områden såsom fotbollsplanen, 

leka med tabellerna, dubbelt/hälften med hjälp av olika material på skolgården och även 

av naturens resurser såsom pinnar, kottar och stenar samt räknat färger på cyklar och 

sedan fått föra in statistiken i en tabell. Här används den medierade aspekten 

(Vygotskij, 1978) genom att eleverna använder naturens resurser som hjälpmedel för att 

lösa de olika uppgifterna.  

 

Den sociala aspekten (Vygotskij, 1978) tillämpas även när eleverna ska lösa olika 

uppgifter tillsammans då mycket av lärandet sker i samspel med andra människor. Den 

kreativa aspekten används när läraren skapar egna aktiviteter som utvecklar både 

läraren själv och eleverna till att testa andra former för lärandet. Detta sker bland annat 
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när läraren vågar bryta klassrumsundervisningen och plocka ut 

matematikundervisningen i utomhusmiljön (Vygotskij, 1978). Populärt var även att med 

de yngre barnen vara ute och arbeta med tiokompisarna med hjälp av naturens resurser 

(Dewey 1998, Säljö, 2000, Strandberg, 2006).  Lärarna valde att mestadels ha sin 

utomhusundervisning under våren och hösten då det anses lättare, men är dock positiva 

till att använda snön på vintern till att bygga figurer och trampa upp olika geometriska 

former. Alla årstider har en och annan fördel med att räkna matematik utomhus, och 

enligt en av lärarna är det bara fantasin som sätter gränser vilket Gjesing och Örskov 

(2011) pekar på. De områden som enligt lärarna är lättare att tillämpa inomhus är de 

mer abstrakta momenten, såsom de fyra räknesätten, som är betydligt lättare att först 

introducera inomhus. 

 

I grupp A som använde utomhusmatematik minst någon gång i månaden har mer än 

hälften av lärarna färre än 16 år i yrket (16 år är lika med medelvärdet) till skillnad från 

lärarna i grupp B som använder utomhusmatematik högst någon gång per termin har fler 

än 16 år i yrket. Resultat visar att de med kortare arbetserfarenhet inom yrket är mer 

säkrare i att flytta ut sin matematikundervisning medan de med längre arbetserfarenhet 

är mindre säkrare i att flytta ut sin undervisning.  Detta är ett resultat som visas vara 

trovärdigt då utomhusundervisning är relativt nytt i Sverige (Szczepanski, 2007). Två av 

de intervjuade lärarna var relativt nya inom läraryrket medan den tredje hade fler år i 

verksamheten. Ingen av dem kände någon större otrygghet i att flytta ut undervisningen 

då de inte enbart ville att matematikundervisningen skulle vara helt lärobokstyrd. 

Resultatet visar att trots att även om lärare använder sig av utomhusmatematik finns en 

brist på kunskap om varför de flyttar ut sin matematikundervisning. Att våga flytta ut 

sin matematikundervisning kommer leda till att lärarna till stor del kommer kunna 

motivera eleverna till att tycka matematikundervisningen blir rolig och det ökar chansen 

till att eleverna hittar olika sätt att lära sig på (Waite, 2010). De lärare som deltog i 

studien och som använde utomhusmatematik i sin undervisning kunde inte förklara 

varför de använde sig av den och vilka för- och nackdelar det finns med att flytta ut 

undervisningen. Eftersom utomhusmatematik är relativt nytt i Sverige kommer yngre 

lärare på utbildningen i kontakt med metoden men någon vidare utbildning i metoden 

finns inte som en del i utbildningen, och där av brist på kunskap om för- och nackdelar 

med utomhusmatematik (Skolverket, 2011a).  

 

Molander m.fl. (2007) pekar på att lärare tror att det krävs betydligt mer arbete med att 

flytta ut undervisningen, men det innebär endast ett annat sätt att utföra det på. Lärarna i 

grupp B pekade på att det skulle ta betydligt längre tid att planera upp aktiviteter om de 

skulle flytta ut undervisningen till skillnad från lärarna i grupp A. De tre lärarna som 

intervjuades var alla mycket positiva till utomhusmatematik, det negativa var att de 

ansåg att planeringen och tiden var det som oftast hade en avgörande roll för hur mycket 

utomhusmatematik de valde att använda. Alla tre lärarna var alla väldigt positiva till att 

använda utomhusmatematik i sin undervisning. De menar på att det tar längre tid att 

planera men det gäller bara att välja de områden som passar allra bäst att arbeta med 

utomhus. Det tyder på det Molander m.fl. (2007) pekar på att lärarna gör det större än 

vad det är, även om ingen av lärarna anser det. Waite (2010) menar på att det är 

osäkerheten bland lärarna som gör att matematikundervisningen till största del stannar 

inomhus. 
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6 Diskussion och slutsats 
 

Inledningsvis  diskuteras metodvalet och resultatet av studien. Därefter redovias 

slutsatsen av studien och förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Bland svaren i enkätens sista fråga (den öppna frågan) tror jag att, det finns en risk för 

vid tolkning på vissa svar; den egna kunskapen/intresset och elevgruppen. Detta måste 

man vara uppmärksam på, när man läser av resultatet. Enkätundersökningen kunde även 

vara riktad mot matematikboken, eftersom alla lärare använder sig av den på ett och 

annat sätt i sin undervisning, eftersom den svenska matematikundervisningen, enligt 

TIMSS, är starkt styrd av läroboken. Jag anser, att kompletterande intervjuer gör 

undersökningen mer rättvis, till skillnad från att enbart ha en enkätundersökning. Av en 

sådan får man inte lika bred information av lärarnas matematikundervisning. 

(Skolverket, 2008). 

 

 

6.2  Resultatdiskussion 
 

Enligt resultatet av min enkätundersökning, anser alla lärare utom en, att 

utomhusmatematik är en effektiv arbetsmetod för elevers inlärning, då de i arbetet får 

använda hela kroppen och alla sina sinnen. Trots detta är det 35% av lärarna som inte 

använder utomhusmatematik mer än någon gång per termin. Enligt min uppfattning, är 

det ett positivt resultat att det var hela 65% av lärarna som använde utomhusmatematik 

varje vecka eller  någon gång i månaden, även om kunskapen inte riktigt finns bland 

lärarna. Jag tycker att det var ett ganska högt resultat, med tanke på, att i princip alla 

ställer sig positiva till användandet av utomhusmiljön i matematikundervisningen. 

Skolverket (2011a) hävdar att dagens matematikundervisning är väldigt styrd av 

läroboken och inte tillräckligt varierande. Jag ser att mitt resultat stämmer i relativt hög 

grad överens med denna forskning. Utifrån intervjuerna ställer sig alla tre lärarna 

positiva till ett utomhuspedagogiskt arbetssätt inom matematiken. Även om de väljer att 

använda utomhusmiljön i sin matematikundervisning, är det fortfarande 

matematikboken som i stor grad styr undervisningen. Detta är något som lärarna vill 

minska och de vill få in betydligt mer utomhusmatematik. Då lärarna vill få in mer av 

utomhusmatematik i sin undervisning, borde lärarutbildningen få in det i utbildningen 

och på så sätt kunna ge lärare kunskap om metoden. Vilka för- och nackdelar det finns 

med att använda metoden samt varför den ska användas i undervisningen. 

 
Utomhusundervisningens för- och nackdelar har under en längre tid undersökts och 

resultatet visar på, att det bästa för elevers inlärning i matematiken, är att ha en varierad 

undervisning (Szczepanski, 2007).  Även om Skolverkets kompetensutvecklings-

satsningar är på gång, tar det tid att få en förändring inom matematikundervisningen 

(Skolverket, 2011a). 

 

Det finns en rad olika metoder som kan tillämpas inom matematiken. Dock blir 

läroboken den som styr undervisningen i hög grad. TIMSS visar även på att svenska 

lärare använder läroboken som huvudsaklig grund för matematiklektionerna 

(Skolverket, 2008). Med TIMSS och PISA kan man se, att det för svenska elever krävs 
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en förändring inom matematikundervisningen (Skolverket, 2008, 2009). Enligt 

resultatet i min studie, anser lärarna att både utomhusundervisning och traditionell 

klassrumsundervisning är bra. Studien visar på, att kommunen är på god väg mot en 

varierad undervisning och väljer att tillämpa sina kunskaper och använda olika metoder, 

därav utomhusmatematik. De intervjuade lärarna vill dessutom få in mer 

utomhusmatematik i sin undervisning, men anser att det blir svårare, då planeringstiden 

inte alltid räcker till. Enligt lärarna är  intresset en avgörande faktor, för att göra det 

möjligt att flytta ut undervisningen. Även elevgruppen har en avgörande roll, för om det 

fungerar att gå ut ensam eller inte. Det räcker inte riktigt att intresset och kunskapen 

finns, om det krävs extra resurser i klassen. Eftersom jag ser, att lärarna är positiva till 

utomhusundervisning, tror jag, att den typen av undervisning, är ett bra utgångsläge, för 

att förstärka matematikkunskapen hos eleverna. Lärarna påverkas av många olika 

faktorer i sitt val av undervisningsmetod och vilka som blir viktiga avgörs i takt med 

skolans och samhällets förändring (Skolverket, 2003). Genom att lärarna varierar sin 

undervisning, stärks elevers lärande och motivation, vilket ger elever en större möjlighet 

att utforska och hitta egna sätt att lära sig på. Detta var de tre intervjuade lärarna väldigt 

noga med att påpeka, då de ser en klar förändring på elevernas förståelse för 

matematiken, både hos de starka eleverna och hos de lite svagare (Molander m.fl., 

2007).  

 

Många lärare har en vision av att ha en varierad matematikundervisning, dock finns det 

en del brister hos lärarna som bidrar till att den traditionella klassrumsundervisningen 

tar över. Den största bristen är bland annat brist på resurser, tid, kunskaper om olika 

metoder samt brist på olika hjälpmedel (Mouwitz, 2001). Många lärare i min studie 

pekade på några av dessa faktorer som avgörande, för valet av vilken metod de använde 

sig av i sin matematikundervisning. Många lärare kände sig mer trygga än andra i att 

använda sig av ett varierat arbetssätt i matematiken. Avslutningsvis vill jag nämna, att 

det är viktigt,  att som skolverket (2011a) påpekar: lärare bör få goda möjligheter att 

pröva nya metoder i matematikundervisningen. Framöver kommer den stora 

utmaningen bli, att framförallt få lärare att känna en större trygghet i ett varierat lärande 

och våga flytta sin matematikundervisning utanför klassrummets fyra väggar.  

 

6.3 Slutsats och förslag till vidare forskning 
 

Många lärare har en god inställning till att ha en varieread matematikundervisning bland 

annat genom utomhusmatematik. Det som brister är för lite planeringstid eller att 

kunskapen om att flytta ut undervisningen inte är tillräcklig stor. Även elevgruppen har 

en avgörande roll, för om man väljer att ta ut matematikundervisningen eller inte. Det 

kan bero på, att det inte finns tillräckligt med resurser eller att barngruppen är för stor. 

Även om lärarna är positiva till utomhusmatematik, är det ändå den traditionella 

klassrumsundervisningen vanligast. 

 

Det vore spännande, att genom vidare forskning kring utomhusmatematik, göra en 

studie av, hur eleverna ser på utomhusmatematik och hur det påverkar deras inlärning 

inom matematiken.  
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I 
 

Bilaga A, Missivbrev till enkät 

 

Hej! 

 

Jag studerar på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet och är nu i slutfasen av min 

utbildning. Jag fördjupar mig i ett examensarbete inom ämnet matematikdidaktik. Som 

en viktig del i studien ingår en enkätundersökning bland lärare som arbetar med 

matematikundervisning i grundskolans tidigare år. Jag hoppas du vill ta dig tiden att 

svara på enkäten och ge dina synpunkter. Enkäten tar endast en kort stund, men är 

väldigt betydelsefull för min undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Emma Green 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B, Enkät 
 

Kvinna  Man   

 

 

Ålder _____ 

 

Hur många år har du arbetat som lärare?  

 

 

 

 

I vilken årskurs arbetar du i nu? 

 

 

 

 

Hur ofta använder du dig av utomhusmiljön i din matematikundervisning?  (Ringa in) 

 

 

Varje vecka     Någon gång i månaden     Någon gång per termin     Sällan/aldrig 

  

 

 

Vilka faktorer avgör ditt val av undervisningsmetod i matematiken?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C, Sammanställning av enkätsvar 
 

Kvinna  Man   

    17    6 

 

Ålder:   35-63 år genomsnitt 43 år 

 

Hur många år har du arbetat som lärare?   3-10 år  7, 11-20 år  9, 21-30 år  4, 31-40 år  2 

 

 

I vilken årskurs arbetar du i just nu?  Åk 1-3 11, Åk 4-6 12 

 

 

Hur ofta använder du dig av utomhusmiljön i din matematikundervisning?  (Ringa in) 

 

 

Varje vecka     någon gång i månaden     Någon gång per termin     sällan/aldrig 

  

        7  8  8                0 

 

 

Vilka faktorer avgör ditt val av undervisningsmetod i matematiken?   

 

 

 

 

Området inom matematiken  17 st 

Elevgruppen 14 st 

Skolans närmiljö 7 st 

Egna kunskapen/Intresset  18 st 

Målen i Lgr 11 6 st 

Väder 8 st 

Antal vuxna 2 st 

Ålder på elevgrupp 1 st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D, Intervjufrågor 
 

- Använder du utomhusmiljön i din matematikundervisning? 

 

Om ja på den första frågan fortsätt nedan…Om nej gå till frågorna 

längre ned. 

 
- Ja; den intervjuade använder sig av utomhusmatematik: 

 

- Vilka moment inom matematiken har du genomfört i utomhusmiljön? 

 

- Anser du att utomhusmatematematik är mer passande för en viss ålder på elever? 

 

- Anser du att man kan uppnå vissa delar av det centrala innehållet när man 

använder sig av utomhusmatematik? 

 

- Vilken tid på året brukar du genomföra din utomhusmatematik? 

 

- Vad anser du är positivt/negativt med att ha utomhusmatematik? 

 

- Vilka positiva/negativa erfarenheter har du från utomhusmatematik? 

 

- Skulle du vilja ha mer utomhusmatematik i din undervisning?  

 

- Har du varit nöjd med några övningar som du genomfört utomhus? 

 

- Nej; den intervjuade använder sig inte av utomhusmatematik: 

 

- Skulle du vilja plocka in utomhusmatematik i din undervisning? 

 

- Vilka moment inom matematiken skulle du se som passande att genomföra i 

utomhusmiljön? 

 

- Anser du att man kan uppnå vissa delar av det centrala innehållet när man 

använder sig av utomhusmatematik? 

 

- Vilken tid på året skulle du tänka dig att utomhusmatematik kan vara passande? 

 

- Vad anser du är positivt/negativt med utomhusmatematik? 

 

- Finns det några möjligheter/hinder med utomhusmatematik? 

 


