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Varierat arbetssätt ger möjlighet till nyfikenhet och lust att lära. Oftast är matematiken för 
abstrakt för eleverna. Utomhusmatematiken ger tillfälle till att arbeta konkret och detta ser vi 
som ett komplement till den vanliga undervisningen. Syftet är att undersöka möjligheter med 
utomhusmatematik ur inlärningssynpunkt. Det framkom under en kvalitativ ostrukturerad 
elevobservation och i fem kvalitativa intervjuer med lärare att i det laborativa matematiska 
arbetssättet utomhus använder eleverna sina sinnen, kommunikation och samarbete. Samtal och 
samarbete med varandra underlättar för eleverna att utveckla sin kunskap och förståelse för 
gemensamma problemlösningar. Inlärningen blir mer verklighetsbaserad genom ett konkret 
arbetssätt när matematiken synliggörs utifrån elevernas lek. 
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1. Inledning 
Matematiken är oftast abstrakt för eleverna i dagens skola. Därför bör vi som lärare så långt 

som möjligt göra den, mer begriplig och attraktiv. Genom att arbeta med utomhusmatematik 

anser vi att det blir lättare att knyta matematiken till elevernas vardag.  

 

Anledningen till att vi valde detta ämne är för att vårt intresse ligger i varierade lektioner och 

det faktum att vi anser att utomhusaktivitet är ett viktigt inslag för eleverna i skolarbetet. 

Matematik är ett kärnämne som många elever finner svårt. Med utomhusaktiviteter 

avdramatiseras fokus på själva matematiken och eleverna upplever förhoppningsvis ämnet 

mer intressant. Utomhusaktiviteter kan individanpassas och ge fler elever möjlighet att ta del 

av undervisningen. Vi menar att elever med koncentrationssvårigheter har lättare att vara 

delaktiga i undervisningen när ämnet konkretiseras. I de fall då matematiken upplevs genom 

konkreta övningar får eleven känna sig mer delaktig. Elevernas fokus ska inte bara ligga i 

slutresultatet utan minst lika viktigt är arbetets gång. Praktisk matematik utomhus kan vara 

verklighetsbaserad och ge eleverna en större känsla för matematik, men också stärka deras 

självförtroende genom det konkreta arbetet.  

 

En del av det pedagogiska tänkandet, som att lära av varandra, kommer fram i 

utomhuslektionerna. Eleverna är olika individer och ska kunna arbeta både individuellt och i 

grupp. Många gånger är pararbete eller arbete i mindre grupper mycket utvecklande för 

inlärningen. Eftersom eleverna ser problemen på olika sätt kan de hjälpas åt att bidra till olika 

lösningar. När de delar sina tankegångar praktiskt, ser eleverna att ett problem går att lösa på 

olika sätt och de ges möjlighet till reflekterande samtal (Malmer & Adler, 1996).  

 

Vi vill undersöka om utomhusmatematik kan utveckla elevernas kunskap från det konkreta till 

det abstrakta och vara kopplat till elevernas vardag. Under vår utbildning har vi lärt oss att 

eleverna lär lättare med hjälp av fler sinnen, men även genom egna upplevelser. Genom 

utomhusmatematik kan eleven se helheten av delarna eller delen av helheten och det 

möjliggör för dem att lära sig växla i sitt tankesätt. Aktiveras fler av sinnena i ett arbete hittas 

olika strategier i den egna hjälpen för inlärningen. Alla de fyra räknesätten kan inkluderas i 

utomhusmatematiken, utan att behöva sätta namn på de olika symbolerna. Detta gör att 

eleverna lär sig momenten först och de matematiska orden sedan. Det är också viktigt att varje 

upplevelse känns meningsfull för eleverna. Det står i Lpo 94 att undervisningen skall ge 
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eleverna möjligheter att kommunicera och utöva matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer, där de öppet kan söka efter förståelse och pröva nya strategier på olika problem 

(Skolverket, 2006). 
 

2. Syfte 
Vårt syfte är att undersöka vilka möjligheter utomhusmatematik ger ur inlärningssynpunkt. 
 

3. Frågeformulering  
• Kan utomhusmatematiken underlätta för elevernas inlärning och i så fall hur? 

• Vilka möjligheter ser lärarna med att genomföra matematiklektioner utomhus? 

• Vilka moment/begrepp inom matematiken kan tillämpas utomhus och hur genomförs 

lektionerna? 

• I hur stor utsträckning planerar lärarna utomhusmatematik? 

• Varför arbetar lärarna med utomhusmatematik? 

 

3.1 Avgränsning 

Avgränsningen av undersökningen gäller lärare inom skolår 1-4 i Ljungby kommun. 

Intervjuer har genomförts med fem verksamma lärare inom fyra olika skolor. Lärarna var 

sedan tidigare kända av intervjuarna och i förväg utvalda då de ser utomhusmatematik som en 

stor möjlighet. I detta arbete används ordet barn när det gäller från ålder noll år till 

förskoleklass, därefter kallas de elev.  

 

4. Teoretisk bakgrund 
4.1 Barns kunskapsutveckling 

Barn är olika individer och utvecklas olika beroende på arv och miljö.  Skolan är den miljö 

som utvecklar unga individer mest under deras första tid bredvid hemmet. Hwang och Nilsson 

(1995) tar också upp behaviorismen som visar på beteendepsykologi, det vill säga att ett 

beteende är styrt av miljön. Författarna nämner även något viktigt när det gäller den sociala 

inlärningsteorin där elever lär av varandra och genom detta till viss del kan få stimulans, 

kunskap och förståelse. Att se vad någon annan gör och hur den andre gör det stimulerar 

eleven som observerar på ett positivt eller negativt sätt. När någon annan gör fel ger det ingen 

egen stimulans så eleven måste göra på ett annat sätt för att inte själv göra om samma misstag, 

menar Hwang och Nilsson (1995).  
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Transitivt tänkande enligt Hwang och Nilsson (1995), är att förstå moment som bakom - 

framför, lång - längre - längst, flera - färre. Detta är lättare för eleverna att förstå om de kan 

vara delaktiga med fler av sina sinnen. Med metakognition menas att tidigare kunskaper 

byggs på och utvecklas till ny kunskap, med andra ord innebär detta ”kunskap om kunskapen 

(eller snarare kunskapen om tänkandet)” (1995:218). Metakognition handlar också om att 

eleverna ska kunna reflektera över sina kunskaper. Eleverna utvecklar olika strategier för att 

kunna lösa nya uppgifter (ibid, 1995). 

 

4.2 Skolans uppdrag 

Eleverna är inte endast teoretiker (Skolverket, 2006). De behöver praktiska uppgifter för att 

tillämpa sin kunskap. Skolan ska ge uttryck för olika kunskapsformer med varierande 

arbetsformer. Målet i läroplanen ska nås vid varje skola, men vägen dit kan se olika ut för 

olika skolor och för olika elever. I Lpo 94 står det att varje elev skall få möjlighet till 

skapande arbete och lek. Skolan ska sträva mot att alla elever får fysisk aktivitet dagligen 

(Skolverket, 2006). 

 

Ett samlingsnamn som nämns i Lpo 94 gäller de fyra F:n fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Dessa former ska skapa ett lärande som balanseras till en helhet. Ett av 

uppnåendemålen i matematik Lpo 94 är att ”behärska grundläggande matematiskt tänkande 

och tillämpa det i vardagslivet” (2006:10). Det är inte bara uppnåendemål som ska följas utan 

även strävansmål är en viktig del av vad eleven ska uppnå i skolan. Lpo 94 (Skolverket 

2006:9) innehåller mål att sträva mot. Några av dem är att eleven ska: 

• ”Utveckla nyfikenhet och lust att lära,” 

• ”Utveckla sitt eget sätt att lära,” 

• ”Utveckla tillit till sin egen förmåga,” 

 

Kursplanen för matematik tar upp att eleven ska få möjlighet att kommunicera matematik i 

meningsfulla sammanhang i ett eget sökande efter förståelse och nya strategier. Några mål 

som är uppsatta att sträva mot för eleven är att de ska utveckla sitt intresse för matematiken, 

lära sig matematik och använda det i olika sammanhang, samt öka sin tilltro till sitt eget 

tänkande och sin egen förmåga. Eleverna ska kunna använda och förstå logiska resonemang, 

men även muntligt och skriftligt förklara och stå för sitt eget tänkande (Skolverket, 2006).  
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4.3 Individ och grupp 

Elever bär med sig olika kunskaper redan innan de börjar skolan. De kan även tillgodogöra 

sig sina nya kunskaper på olika sätt genom tidigare erfarenheter. I skolan är det viktigt att 

eleverna lär sig att samarbeta. Detta är inte enkelt när de inte själva får vara med och 

bestämma vilka som ska ingå i klassen. Det sociala samspelet kan vara svårt att lära sig 

eftersom de har olika bakgrund och olika personligheter (Malmer, 2002). 

 

Elever lär sig genom leken och på skolgården finns leken. Nämnaren Tema, Matematik från 

början (2000) tar upp vad matematikundervisning kan innebära. Det nämns här att elever har 

vissa förväntningar på matematik, t.ex. att det ska räknas i böcker. Leken däremot innehåller 

mycket matematikkunskaper, menar Nämnaren Tema (2000), t.ex. hoppa rep, spela spel med 

mera.  
                      Detta innebär att barn i möte med matematiken bör ges tillfälle att koppla det 

matematiska innehållet till sin egen erfarenhetsvärld. Då barn arbetar med 

uppgifter som sätts i meningsfulla sammanhang, utvecklar barnen ett 

förståelseinriktat förhållningssätt till lärande. För att lära måste de ges utrymme att 

göra nya erfarenheter genom en undervisning som tar sin utgångspunkt i deras 

egen föreställningsvärld. 

Nämnaren Tema, Matematik från början (2002: 22) 

 

Det är viktigt att låta eleverna möta sin matematik i olika sammanhang och ur sina egna 

tankar runt matematik lägga grunden till fortsatt utvecklande av kunskap. Läraren ska se till 

elevens bästa och det innefattar att eleven ska få tilltro till sitt eget tänkande. Detta kan 

uppnås genom att eleven blir medveten om att det finns många olika rätta lösningar. Genom 

de mindre rätta alternativen lär sig eleven att sträva logiskt efter ett annat alternativ. Elever 

behöver tillägna sig mångfald och den möjligheten finns inom matematiken, enligt Nämnaren 

Tema, Matematik från början (2000). 

I Nämnaren Tema, Matematik från början (2000:11) tas begreppet ”Den reflekterande 

läraren” upp. Läraren ska reflektera över sitt eget lärande för att kunna förbättra sin 

undervisning. En reflekterande lärare försöker se undervisningen ur elevens perspektiv. Även 

Alexandersson i Styrning på villovägar (1999:46) nämner ”Den reflekterande läraren” och 

lärarens egna insikter i sina egna tolkningar av varje lektion. Författaren menar också att det 

egna handlandet utgår från personliga värderingar. En lärare som kan reflektera över vad som 

händer i klassrummet kan ändra och styra upp sin lektion på sätt som passar just den klassen i 

varje given situationen.  
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Individen, som i detta fall är eleven lär av andra, inte bara genom samtal utan även genom 

olika praktiska erfarenheter. Elever visar och förklarar för varandra när de jobbar i grupp. 

Även en blyg elev som observerar utifrån ser hur de andra gör och kan lära sig av detta. 

Eleverna ska inte bara känna tillhörighet i gruppen utan även känna självsäkerhet inför 

gruppen. Eleven måste känna att han/hon kan tillföra något till gruppen och sig själv (Malmer, 

1997).   

 

4.4 Samtalets betydelse 

Malmer (1996) poängterar språkets betydelse för att nå kunskap. Bland annat redogör Malmer 

för Lev Vygotsky, som betonar språkets stora betydelse för tänkandets och medvetandets 

utveckling. Malmer menar att det är viktigt att ta vara på vad eleverna spontant pratar om och 

bygga vidare utifrån det. Elevernas spontana samtal ger kunskap om deras kunskapsnivå och 

språkliga förmåga. Malmer betonar även vikten av att ”tala matematik” vilket innebär samtal, 

diskussion och argumentation (1996:53). Elever kan under samtal och diskussion tillsammans 

med andra, komma fram till hur de kan lösa problem. Samtalet kan medföra att elevernas 

koncentrationsförmåga ökar och att de upptäcker nya lösningsstrategier. Genom att läraren 

och eleverna resonerar med varandra, kan eleverna utvecklas genom att de tydliggör sina 

tankar och själva hittar en strategi till problemlösning (Nämnaren Tema, 1996). Ibland förstår 

inte eleverna innebörden av vissa aktiviteter. Här är lärarna betydelsefulla, då de kan 

tydliggöra syftet i en kommunikation med eleverna och ge hjälp att se sambanden i 

undervisningen (ibid, 1996).  

 

Malmer (1995) tar upp samtalet som en viktig del i kunskapsutvecklingen för eleverna. 

Kunskapen att förstå andra kan vara svårt för eleverna i vissa situationer. Alla elever är inte 

vana vid att samtala sig fram till lösningar utan ser detta som fusk. Nämnaren Tema, 

Matematik – ett kommunikationsämne (1996) ser att det finns en negativ sida av 

kommunikation genom samtal. De menar att elever som har svårt att reda ut sina egna 

tankegångar också får svårt att sätta sig in i andras. För att stärka elevernas självförtroende 

gäller det att varje elev hittar ett eget sätt att komma fram till lösningar. I samtalet kan 

eleverna diskutera lösningar med hjälp av varandras erfarenheter (ibid, 1996). 

 

I matematiken finns olika sätt att nå ett svar. Därför är samtalen en del av pedagogiken. Att 

kunna förklara sitt svar är ett sätt att befästa kunskapen. I Nämnaren, Matematik - ett 

kommunikationsämne (1996) tas det upp att den språkliga hanteringen hjälper eleven till 
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utveckling i sitt matematiska tänkande. Det nämns också att samtalet synliggör elevens 

uppfattningar och de får möjlighet till förändring i sitt tänkande i situationer som kräver det. 

Malmer skriver i sin bok Bra matematik för alla (2002) om språket och det sociala samspelet. 

Hon menar att matematik inte bara består av siffror utan redogör för att matematik är 

beroende av elevens språkliga utveckling. Hon skriver också att vissa elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan förstärka sina matematiksvårigheter, eftersom det kan vara svårt att 

förstå texten i problemlösningar. I dessa fall är det lämpligare att förklara muntligt för eleven, 

samtidigt som det visas konkret, om eleven har svårt att läsa sig till uppgiften (ibid,2002). 

 

4.5 Varierat arbetssätt 

Då målen i Lpo 94 skall genomföras med vikten på elevernas aktiva medverkan måste 

undervisningens arbetsmetoder vara mer laborativa och undersökande (Malmer, 1996). Det 

varierade arbetet ger elever möjlighet till att använda fler sinnen och detta resulterar i en 

bättre förståelse för momentet, vilket i sin tur ger bättre självkänsla. Den praktiska kunskapen 

gör att svagare elever smälter in i gruppen på ett positivt sätt. Malmer (2002) tar upp olika 

undersökande aktiviteter som mycket väl kan utföras utomhus, t.ex. att bygga en kubikmeter 

av rör för att få uppfattningen om hur stor den är.  

 
Med ett varierat arbetssätt väcks elevernas intresse. Det ger eleverna möjlighet att arbeta med 

varandra och främjar deras matematiska språk- och begreppsutveckling (Lpo 94). Enligt 

Berggren och Linderoth (2004) gör laborativa uppgifter ämnet mer intressant och väcker 

lusten för matematik. När eleverna arbetar med olika konkreta material får de möjlighet att 

använda sin intuition för att komma på formler, funktioner och strategier. När arbetssättet blir 

elevaktivt kan intresset och motivationen hos eleverna öka. Många av de laborativa 

lektionerna ger möjlighet till att tänka efter och diskutera problemet, men även argumentera 

för vilka lösningar som är mest utvecklingsbara och effektiva. Då eleverna arbetar med 

konkreta material och kan diskutera olika problem under tiden är det lättare för dem att lägga 

till denna kunskap i sitt långtidsminne. Får eleverna arbeta med hand och öga i kombination 

medan de reflekterar tillsammans över vad de ser och gör, ökar förutsättningarna för deras 

begreppsförståelse (Berggren & Linderoth, 2004).   

 

Elever har upptäckt lösningsstrategier i själva användandet av materialet i samband med 

laborativa övningar. Vad och hur de har gjort kan många av eleverna inte motivera eller 

beskriva i matematiska ord. Här ses en stor skillnad i förståelsen mellan det konkreta 
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hanterandet och den abstrakta lösningen (Malmer, 1996). Att eleverna under processen 

pendlar mellan det konkreta och abstrakta är inte ovanligt. Undervisningsformen hjälper 

eleverna att ta in kunskap genom kommunikation, laboration, diskussion och reflektion 

(Berggren & Linderoth, 2004). 

 

I boken Kreativ matematik av Malmer (1997) skriver hon att inlärningen av talbegreppet är en 

omfattande process och att detta sker tidigt hos barn genom laborativa lösningar och 

jämförelser. Hon skriver att ju fler sinnen som används, desto större förutsättningar ges barnet 

att bibehålla det matematiska begreppet. Det beror på vilket material som används och vilka 

arbetsmetoder eleven får arbeta med. Malmer (1997) poängterar vikten av att inte hålla fast 

vid läromedel för att det är enkelt, utan att variera undervisningen. Hon menar att det 

laborativa arbetssättet är ett undersökande arbetssätt vilket lättare kan anpassas till elevernas 

förutsättningar.  Den konkreta matematiken ger en tillgång till utveckling av olika begrepp 

och ett varierat språk. Barn börjar tidigt hantera matematik utan att veta om det. I vardagen 

kan det vara att duka bordet, leka och dela upp saker mellan varandra. Detta är en viktig del i 

den matematiska språkutvecklingen, enligt Malmer (1997). 

 

4.6 Lära med sina sinnen 

Med variation i undervisningen stimuleras elevernas tänkande. Undervisningen bör utgå från 

en helhet, där eleverna hämtar erfarenheter från gemensamma upplevelser och egna 

erfarenheter (Nämnaren Tema, 2000). Utomhusmatematiken ger möjlighet till upplevelser 

med alla sinnen såsom syn, hörsel, känsel, lukt och smak. I skogen får eleverna tillfälle att 

upptäcka många dofter och luktsinnet ger starka känslor som skapar olika minnen. Med hjälp 

av utomhuspedagogik ges upplevelser som förenat med erfarenheter leder till ökad kunskap 

(Lärarförbundet, 2005). 

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) nämner att naturen är till stor hjälp när eleverna lär 

sig att klassificera former och figurer. Språket är viktigt vid klassificering genom att hitta rätt 

ord för att kunna förklara hur något ser ut. Genom synen och känslan kan eleven gruppera 

figurer med lika eller olika utseende. Eleverna lär sig känna och samtala runt t.ex. att alla 

vassa figurer får ligga i en hög, alla platta i en och så vidare. Om formen är olik men ändå lik 

de andra ställs eleverna inför en problemlösning och måste samtala om vilken grupp/hög just 

den formen tillhör. Ord som rör enheter längd och volym används hela tiden av och med 

barns/elevers olika sinnen. Den enklaste formen inom mätning är när det jämförs. Elever gör 
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jämförelser med varandra genom leken, t.ex. vem som hoppar längst från gungan, vem som 

studsar bollen flest gånger och så vidare. Eleverna lär sig mäta genom att först ta vad som 

finns till hands för att sedan med hjälp gå vidare till att använda de rätta måttenheterna och de 

rätta mätinstrumenten (ibid, 2004). 

 

Malmer (1997) skriver även att tiden är viktig för eleven. Pedagogen måste försöka möta och 

invänta eleverna för att följa dem i deras takt. Går det för fort fram för eleven i början kan det 

vara svårt och ännu mer tidskrävande med senare reparationsarbete. Processen går i varje 

elevs egen takt och förståelsen måste finnas med för att processen ska fortgå. Det är en 

utmaning för pedagogen att skapa rätt förutsättningar till ett lekfullt matematiskt tänkande 

enligt Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). Elever vill förstå och upptäcka samband. 

Eftersom de tänker logiskt underlättar det inlärningen om den kan göras på ett lekfullt sätt. 

 

4.7 Utomhuspedagogik 

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) menar att det är betydelsefullt att undervisningen är 

sammankopplad till elevernas upplevelser ute i verkligheten. Utomhusmiljön erbjuder massor 

av olika material som eleverna kan utnyttja. Elevernas motivation och personliga upplevelser 

är några medel för att använda utomhuspedagogik. Lärandet utomhus kan få eleverna att 

koppla ihop praktisk kunskap med teoretisk. Författarna refererar till Dewey, som 

poängterade vikten av att ta till vara de undervisningsresurser som finns i utomhusmiljöer.  I 

många fall kan utomhuspedagogik hjälpa eleverna att synliggöra vad- hur och varförfrågor. 

Lärandet som sker i verkligheten skapar frågor och funderingar kring undervisningens 

innehåll och syfte. Kombination mellan verklighetsbaserad inlärning och läromedel skulle 

vara bra för en djupinriktad förståelse (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Tillträde till 

skog och mark öppnar möjligheter till att eleverna får uppleva matematik. Både individuellt 

och i grupper är det en fördel att utnyttja vår natur. Pedagogen bör kunna ge elever 

upplevelser genom olika sinnen och få dem att känna in matematiken. Det är också lättare att 

samtala kring konkreta föremål (ibid, 2004). 

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver om hur utomhuslekar utvecklar 

rumsuppfattningen. Barn/elever får möjlighet till att springa fortare och längre, göra stora och 

små hål, bygga, gömma sig och så vidare. Författarna skriver att ”… matematik som kan 

utvecklas utanför skolan inte har värdesatts särskilt mycket.” (2004:77). De menar att papper, 

penna och samtal inte räcker till i utvecklingen av rumsuppfattningen, utan hela kroppen 
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behöver vara med. I Nämnaren Tema – matematik ett kommunikationsämne (1996) nämns 

vikten av att inte förankra matematiken bara genom läromedel och stenciler utan även genom 

andra aktiviteter. Det nämns också att läraren har en plikt att engagera och aktivera eleverna, 

men även att stimulera och stötta dem. Det är viktigt att skapa ett socialt samspel i klassen och 

variera arbetsformerna (ibid, 1996). 

 

5. Metod  
5.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av observationer och kvalitativa intervjuer. Observationer kan 

beroende på undersökningsintresse se olika ut. Med en kvantitativ grund är det på förhand 

bestämt vad som ska observeras, men i en kvalitativ observation används oftast öppna 

metoder för att se vad som sker (Bryman, 2002). Vi har valt en ostrukturerad kvalitativ 

observation eftersom vi då kunde studera hur undervisningslektionen utvecklas. Bryman 

(2002) skriver att vissa problem som kan uppstå vid observationer, så som att olika tolkningar 

kan ge olika resultat. Respondenterna kan medvetet undanhålla eller visa en mer aktiv sida 

inför observatorn. För att minska risken för feltolkning är vi två observatörer vid ett tillfälle. 

Den ostrukturerade observationen är även en icke- deltagande observation, enligt Bryman 

(2002), eftersom observationen sker ur ett utanförperspektiv. Ett schema med ett antal punkter 

användes vid observationen med öppna lösningar på svaren. Vi fokuserade oss på begrepp 

som motivation, samspel, motorik, sinnen, kommunikation och strategi. Detta kallar 

Johansson och Svedner (1998) för öppna observationer och det är då lättare att beskriva den 

faktiska händelsen. 

 

Intervjuerna gav djupare och mer fullständiga svar och beskrivningar på våra 

frågeformuleringar. Studien är kvalitativ med ett fåtal förutbestämda frågor (Bryman, 2002). 

Med den kvalitativa intervjun riktar sig intresset mot intervjupersonernas uppfattningar och 

ståndpunkter (Johansson & Svedner, 1998). Den kvalitativa intervjun ger en flexibilitet, men 

även möjlighet till fördjupning enligt Bryman (2002). Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

bandspelare, papper och penna. Genom intervjuer var det lätt att få klart för sig vad den 

intervjuade menade och det fanns möjlighet att ställa motfrågor om så behövdes. I dessa 

intervjuer ställs öppna frågor med några följdfrågor (se bilaga 2).   

 



  13 

Det är viktigt att hålla sig till en god etik när det gäller all intervjuundersökning. Detta nämner 

Johansson och Svedner (1998). Deltagarna i intervjuerna ska vara underrättade om syftet med 

intervjun och de får ställa frågor eller avbryta samtalet om det känns obekvämt. Detta är nog 

så viktigt att tänka på vid användandet av bandupptagning. Respondenten får ett intygande att 

banden kommer att förstöras efter analysen och deras medverkan behandlas anonymt.   

 

5.2 Urval 

Inför observationen har vi varit i kontakt via telefon med den lärare i vars klass observationen 

ska utföras och kommit överens om tid och plats. Läraren hade i sin tur förberett en lektion i 

matematik utomhus och berättat för eleverna att det kommer två observatörer som ska se hur 

de arbetar. På observationsdagen informerade vi även eleverna, som går i årskurs 3-4, om vad 

vårt arbete gick ut på och vad det skulle användas till. Om någon absolut inte ville vara med 

och kände sig obekväm i situationen fick de välja att avstå.  

 

Inför våra intervjutillfällen valde vi att kontakta för oss kända verksamma lärare genom 

telefon och personligt besök. Vi visste också att de såg utomhusmatematik som en stor 

möjlighet. Arbetet har genomförts med fem intervjuer på fyra skolor varav två ligger på 

landet. Av de intervjuade var alla kvinnliga lågstadielärare runt 35-40 års ålder och har varit 

verksamma i cirka 10 år.  

 

5.3 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2002) beskriver reliabilitet som mätnoggrannhet och tillförlitlighet till ett resultat, en 

undersökning ska då bli den samma om den genomförs igen på samma sätt. Författaren 

beskriver också validitet som mäter om resultatet hör ihop med syftet och extern validitet 

handlar om hur resultatet kan generaliseras i en undersökning. Denna undersökning kan inte 

generaliseras eftersom den baseras endast på en observation och fem intervjuer med lärare 

som redan innan hade ett positivt förhållningssätt till utomhusmatematik. Slutsatserna runt 

möjligheterna med utomhusmatematik ur inlärningssynpunkt i detta arbete är inte tillförlitliga 

i större sammanhang då vi har valt för få elever och lärare som medverkar. För att få så god 

reliabilitet som möjligt på observationen, valde vi att delta båda två. Vi tolkade också 

intervjuerna tillsammans och var noga med att ställa samma frågor till respondenterna. 

Resultatet är inte generaliserbart eftersom vi gjort undersökningen i en mycket liten grupp 

vilket innebär att resultatet bara kan anses gälla för just denna grupp av lärare. Det är säkert 
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troligt att många andra lärare har samma erfarenhet av utomhusmatematik som dem vi har 

intervjuat.  

 

5.4 Genomförande  

Vår observation genomfördes i en årskurs 3-4 med elva elever. Skolan har elever från 

förskoleklass till och med årkurs 6 och ligger på landet. Den är relativ liten med endast 47 

elever och fem verksamma lärare. Klassen blev informerad om att två lärarstudenter skulle 

komma och observera dem under en utomhuslektion. Innan observationen började 

informerade en av oss eleverna varför vi var där och i vilket syfte. Vi var inte delaktiga under 

lektionen utan observerade eleverna och skrev ner våra iakttagelser.  

 

Utomhuslektionen handlade om begreppet mätning. Vi visste inte lektionens innehåll före 

observationstillfället, detta var redan förutbestämt av klassens lärare. Eleverna fick varsitt 

papper där deras svar skulle skrivas (se bilaga 1). De började med att mäta höjden av ett 

bollplank med hjälp av en penna i handen och rak arm. Genom att hålla upp pennan mot 

bollplanket kunde eleverna mäta höjden på planket via pennan. Planket mäts från tre olika 

avstånd och eleverna jämförde pennans storlek med varandra. Efter denna mätning 

diskuterade läraren och eleverna varför måttet på pennans längd blev olika beroende på 

avståndet.  

 

Eleverna blev uppdelade två och två inför nästa uppgift, som var att stega upp avståndet från 

dörren till fotbollsmålet och sedan tillbaka. Deluppgift tre innefattade att mäta samma avstånd 

med hjälp av ett metermåttband. En av eleverna visade hur man kunde lägga måttbandet på 

marken, hålla ett finger vid bandets ände och sedan förflytta måttbandet i fotbollsmålets 

riktning. I början mätte alla i grupperna som de blev visade innan några kom på att det gick 

snabbare om man tog foten istället för fingret. Det fanns i mätriktningen en bandysarg på 20 

centimeter som blev ett hinder. Problemet här var om eleverna skulle mäta runt eller över 

hindret. Här gick läraren in och tipsade om att mäta den närmaste vägen. Tiden räckte inte till 

alla uppgifter under denna lektion men extrauppgiften genomfördes av några elever för att 

invänta de andra. Dessa elever skulle mäta pingisbordets höjd, längd och bredd. Det verkliga 

måttet skrevs in på pappret (se bilaga 1). Efter uppgifterna utomhus gick de in i klassrummet 

och diskuterade varför de fick olika steg och meter i varje mätning. Läraren utformade ett 

diagram av resultatet som sedan jämfördes och diskuterades. Avslutningsvis fick eleverna 
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utnyttja sin finmotorik genom att klippa till en meter snöre och få plats med det genom att 

tejpa fast det på ett A4-papper. 

 

Våra intervjuer genomfördes med fem olika lärare, där en av oss intervjuade två lärare och 

den andra tre. Tid och plats var bestämt sedan tidigare med var och en av respondenterna. 

Varje intervju genomfördes i ett avgränsat rum på respektive skola där vi inte blev störda och 

tog cirka 20 minuter. Bandspelare, penna och papper användes till hjälp vid varje 

intervjutillfälle. Vi informerade var och en om vårt syfte och användningsområde. 

Respondenterna fick upplysning om att bandet raderas och de själva fick avsluta samtalet om 

de kände sig obekväma.  

 

6. Resultat och analys av observation 
6.1 Resultat 

Under denna utomhuslektion fick eleverna möjlighet att arbeta från det konkreta till det 

abstrakta, genom kända föremål på skolgården. Eleverna fick jobba utifrån ett laborativt och 

varierat arbetssätt. Första momentet gällde att uppskatta höjden på bollplanket med hjälp utav 

en penna från olika avstånd. Efteråt diskuterades varför pennans längd blev olika. Eleverna 

resonerade och kom gemensamt fram till att det berodde på avståndet. Här var alla svar rätt 

eftersom det berodde på hur långt eleverna stod från planket och mätte. Detta visade eleverna 

att det fanns olika sätt att mäta föremål.  Läraren var här den drivande kraften i samtalet och 

synliggjorde matematiken för eleverna, genom att de tillsammans diskuterade runt begreppet 

mätning.  

 

Nästa uppgift var att stega upp en längd i grupper om två där de enskilt mätte upp antal steg 

och skrev ner svaret. Sista deluppgiften gick ut på att mäta avståndet med måttband. Även om 

de arbetade i par påverkades eleverna av hela klassen när de tittade på varandra och utnyttjade 

varandras strategier. Detta visade sig bland annat då alla började mäta på samma sätt men 

sedan övergick några elever till en enklare strategi genom att utveckla sitt tänkande och såg 

andra möjligheter. De flesta hjälptes åt med mätningen och att hålla reda på antal meter. I en 

av grupperna fanns det ingen kommunikation, då en mätte och den andra tittade på, annars 

fungerade samspelet bra i grupperna. Ett problem som uppstod var att några koncentrerade sig 

mer på mätningen och glömde riktningen. 
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I hela utomhuslektionen fick eleverna tillfälle att använda flera sinnen såsom syn, hörsel och 

känsel. Genom de olika övningarna användes grovmotoriken t.ex. då de mätte avståndet med 

hjälp utav sina steg. Finmotoriken tränades när de skrev ner sina resultat, mät med pennan och 

måttbandet. Lektionen gav också möjlighet till gemensamma upplevelser som de senare 

kunde samtala om. Läraren utformade lektionen på ett sätt där elever som var klara inte 

behövde vänta utan fick en extra uppgift.  

 

Avslutningsvis diskuteras mätningen från dörren till fotbollsmålet i klassrummet. Samtalet 

gick ut på att komma fram till varför antalet steg och meter blev olika. Alla elever utom en 

kom ihåg hur många steg det blev. Eleverna förstod att det berodde på hur långa steg de tog 

och hur lång sträcka de valde att ta.   

 

6.2 Analys 

Analysen av observationen har visat hur utomhusmatematiken kan underlätta för elevernas 

inlärning genom kommunikation och samarbete. I arbetet som eleverna utfört med hjälp av 

pennan och måttbandet arbetade de även med hand och öga i kombination vilket ökade deras 

begreppsförståelse, detta menar även Berggren och Linderoth (2004). När eleverna fysiskt 

mätte avståndet från dörren till fotbollsmålet och tillbaka med stegning konkretiserades 

begreppet avståndsbedömning.  

 

Mätningen med måttbandet där några elever kom på en annan strategi än vad de använde från 

början kallar Hwang och Nilsson (1995) för metakognition. Andra elever uppfattade detta och 

tog efter strategin. Det visar att de lär sig av varandras erfarenheter i själva användandet av 

materialet (Malmer, 1996).  

 

Att utföra matematikundervisning utomhus ger eleverna möjligheter till en varierad kunskap. 

Den konkreta inlärningen lägger en grund till en större förståelse. Användningen av den egna 

kroppen genom olika sinnen stimulerar tänkandet av sannolikheter (Hwang & Nilsson, 1995). 

Känslan eleverna får genom konkret lärande befäster kunskapen på en högre nivå (Berggren 

& Linderoth, 2004). Enligt Lpo 94 är skolans uppdrag att bland annat ge eleverna fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet men även grundläggande matematiskt tänkande att ta 

med sig ut i vardagslivet (Skolverket, 2006). Observationen visade olika möjligheter till 

mätning genom egna laborativa övningar. Eleverna fick använda sig utav syn och känsel 

genom ögat och handen för att nå resultat. I jämförelse med varandra såg de att det inte alltid 
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bara fanns ett rätt svar vilket också står i Nämnaren Tema – matematik från början (2000). 

Det är processen fram till svaret som har en stor betydelse för att kunskapen inte ligger i att nå 

ett resultat utan hur resultatet nås.  

 

Eleverna bygger på sina egna kunskaper genom att samtala och det är lärarens uppgift att 

möta eleverna på deras nivå. Genom diskussionen gällande mätningen av bollplanket med 

pennan reflekterade läraren och synliggjorde matematiken både genom kommunikation och i 

ett meningsfullt sammanhang (Nämnaren Tema, 2000). Matematik består inte bara av siffror 

utan är språkligt beroende. När eleverna mäter tillsammans blir det språkliga användandet 

naturligt samtidigt som de känner in matematiken via sina sinnen (Malmer, 2002). 

Utomhuspedagogiken ger tillgång till upplevelser som förenar deras erfarenheter och leder till 

större kunskap (Lärarförbundet, 2005).  

 

Tid är något eleverna behöver olika mycket. Läraren måste ge eleverna den tid de behöver i 

processen, annars kan reparationsarbetet ta ännu längre tid senare (Malmer, 1997). Eleverna, i 

denna observation, som var klara tidigare fick tillgång till fler uppgifter som redan var inlagda 

i arbetet (se bilaga 1). Det viktiga var inte att göra så mycket som möjligt utan att förstå 

uppgiftens syfte.  

 

Genom att låta eleverna arbeta med konkret material blir det lättare att placera i 

långtidsminnet (Berggren & Linderoth, 2004). Detta visade sig när eleverna kom ihåg sina 

antal steg och meter från utomhuslektionen. Elevernas svar skrevs in i ett diagram, då blev det 

lättare att se och jämföra. Här synliggjorde läraren kopplingen mellan deras olika svar och 

begreppet mätning. Genom diskussionen knöts det konkreta ihop med det abstrakta. 

 

7. Resultat och analys av intervju 
Här redovisas resultaten av varje fråga för sig utifrån frågeställningarna. 

 
7.1 Resultat 

Vilka möjligheter ser lärarna med att genomföra matematiklektioner utomhus? 

Det finns många alternativ till utomhusmatematik även om det inte finns närhet till naturen. 

Närområden och skolgården kan utnyttjas för lektioner utomhus. Vardagsmatematiken lyfts 

fram då eleverna vistas i olika men kända miljöer. En av respondenterna säger: 
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 ”Fördelen är att man inte behöver plocka fram material själv och förbereda, det är bara att gå 

ut och ge dem olika utmaningar”. Konkreta material som kan användas inom matematiken är 

något som alltid finns tillgängligt både i skogen och i bebyggelsen. Tillfälle ges för att 

eleverna själva får frihet att välja material. Detta bjuder in eleverna till egna frågor för 

problemlösning eftersom de inte utsätts för givna svar, säger en av respondenterna. 

 

Respondenterna ser möjligheterna med utomhusmatematiken som en varierad 

utvecklingsform. Elever med koncentrationssvårigheter inomhus kan få lättare att ta till sig 

matematiken utomhus, eftersom undervisningen konkretiseras. Området blir inte lika 

begränsat och det är mer tillåtet att röra sig. En av respondenterna säger att det inte fungerar 

att bara vara ute då och då, utan eleverna behöver lära in sig på arbetssättet, så de vet vad som 

är skillnad mellan lek och lektion. Hon förklarar syftet med sina lektioner så att eleverna 

förstår innehållet. Utomhusmatematik skapar nyfikenhet, upptäckarlust och inbjuder till 

samarbete och kommunikation. En annan respondent säger att eleverna hjälper varandra och 

upptäcker hur andra gör. Detta leder fram till nya idéer och strategier.  

 

Vilka moment/begrepp inom matematiken tillämpas bäst utomhus och hur genomförs 

lektionerna? 

 ”När man tränar in de matematiska orden och ordförrådet, fungerar det bra att vara utomhus”, 

säger en av respondenterna. Detta övas då hon låter eleverna hämta fler pinnar än kottar eller 

dubbelt så många löv som barr och sen ta bort hälften av löven. Bygga och leta olika former 

utomhus fungerar utmärkt inom begreppet geometri och på vintern används snön för att rita 

cirklar, kvadrater och trianglar. 

 

En av respondenterna säger att alla matematikbegrepp som används inom de tidigare åren går 

att arbeta med utomhus. Taluppfattningen och de fyra räknesätten konkretiseras med hjälp av 

olika material. Samtliga enheter så som yta, area, volym och skalor tränas med fördel ute, 

t.ex. att mäta och rita upp skolgården på ett papper någorlunda skalenligt. Finns närheten till 

en sjö kan den användas vid beräkning av volymenheter. Kunskapen om begreppen innefattar 

inte bara orden utan även känslan. Eleverna bör veta inom sig hur långt en meter respektive en 

centimeter är. En annan respondent tar upp att inom begreppet längd, kan kottar användas för 

att lägga den längsta raden på en viss tid. Detta kan i olika grupper sedan utvecklas för att 

mäta och jämföra radernas längd. Med hjälp av pinnar går det att studera och diskutera olika 

vinklar, om de är spetsiga, räta eller trubbiga.  
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I hur stor utsträckning planerar lärare utomhusmatematik? 

Två av respondenterna använder sig delvis utav något som de kallar för ”tröskelpedagogik”.  

De menar att finplaneringen kan ändras in i det sista, utifrån situationen, inför en lektion. Har 

det hänt något på en rast eller förts en diskussion i personalrummet, kan det leda till att 

lektionsinnehållet ändras. Integrering av matematiken i andra ämnen ser de som stora 

möjligheter, eller att byta ett annat ämne till en matematiklektion, om det lämpar sig bättre. 

Respondenterna tycker det är viktigt att inte vara styrd av sin planering i minsta detalj. Om 

tillfälle ges och förutsättningarna är goda, går de oftast ut.  

 

Fyra av respondenterna säger att utomhuslektionerna påverkas delvis av vädret. Blir det bra 

väder förläggs några matematiklektioner inom varje begrepp självklart utomhus. Beroende på 

tillgång till personal och klassens storlek påverkas genomförandet. Det framgår att 

respondenterna passar på att planera utomhusmatematik då de har lärarstudenter. Är klasserna 

ute i andra sammanhang tas tillfälle att träna matematikbegreppen, t.ex. räkna bilar och dess 

olika färger, löv som faller ner och antal fönster på skolan. En av respondenterna berättar om 

temadagar med enbart utomhusmatematik där all personal som var tillgänglig togs till vara. 

Det visar sig då att fler lärare upptäckte utomhusmatematiken på ett positivt sätt. 

 

En av respondenterna går långpromenad med sin klass en gång i månaden oavsett väder. 

Någon gång under promenaden får eleverna försöka lösa en matematikuppgift i större eller 

mindre grupper. Hon tar även tillvara elevernas lek från rasterna, tex kulor, och kopplar detta 

till matematik. Utomhuslektionen läggs då upp på ett sådant sätt att den synliggör 

matematiken utifrån elevernas lek, genom sortering, räkning och spel. 

 

Varför arbetar lärarna med utomhusmatematik? 

 ”Få eleverna att förstå att matematik finns överallt, inte bara matematik då man är inne i 

klassrummet och jobbar med siffror”, säger en av respondenterna.  

Denna respondet nämner också att eleverna inte alltid förstår att det är matematik som är 

lektionens syfte när de är ute. Därför är det viktigt att poängtera syftet inför varje 

utomhuslektion. Momenten som genomförs utomhus kopplas senare ihop med följande 

lektioner i klassrummet. När eleverna får jobba med inlärning som de inte är vana vid, 

tillsammans med konkret material, har de lättare för att förankra och komma ihåg kunskapen. 

Att jobba med utomhusmatematik kan ge ett större perspektiv än när man bara kopplar det till 

klassrummet. En annan respondent säger att det konkreta arbetssättet knyter känslan till 
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uppgiften, t.ex. att tusen millimeter låter mycket mer än en meter säger en av respondenterna. 

Variationer i arbetet skapar nyfikenhet och förstärker inlärningen. Grupparbete lämpar sig bra 

utomhus och leder fram till positivt samarbete med ökad kommunikation. Gemensamma 

laborationer utvecklar för eleverna möjligheter till nya strategier. Fysisk aktivitet tillåts i 

större utsträckning utomhus samtidigt som matematiska begrepp tränas in genom samtal. 

Utomhusmatematiken ger eleverna tillfälle att hitta glädjen i sin egen inlärningsprocess. 

 

7.2 Analys 

Vilka möjligheter ser lärarna med att genomföra matematiklektioner utomhus? 

Utomhusmatematiken lyfter fram elevernas vardagsmatematik på ett lekfullt arbetssätt. 

Friheten finns för eleverna att själva välja konkreta material, som underlättar för skapande 

arbete (Skolverket, 2006). Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) refererar till Dewey, som 

poängterade vikten i att använda sig av undervisningsresurser som finns tillgängliga utomhus. 

Genom utomhuspedagogiken får eleverna möjlighet att uppleva matematik som bjuder in till 

fler egna frågor, eftersom det oftast finns olika rätta lösningar. Med personliga upplevelser 

och motivation synliggör det elevernas vad-, hur- och varförfrågor (ibid, 2004). En av 

respondenterna poängterar vikten av att förklara syftet med lektionerna för eleverna vilket ger 

svar på varförfrågan. Med en varierad arbetsform ser respondenterna utomhusmatematiken 

som en stor tillgång.  Elevernas inlärning konkretiseras men ger även möjlighet till större 

fysisk aktivitet, vilket står i Lpo 94 (Skolverket, 2006). Detta underlättar för elever, inte minst 

för dem med koncentrationssvårigheter, säger en av respondenterna.  

 

Respondenterna menar att utomhuspedagogik ”utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Lpo 

94:9) och skapar upptäckarlust för eleverna. Social inlärning tränas i utomhusmiljöer där 

eleverna får stimulans, förståelse och kunskap genom att lära av varandra. Genom samarbete i 

grupper upptäcker eleverna hur andra gör, både på ett positivt och på ett negativt sätt (Hwang 

& Nilsson, 1995). Då eleverna ser och förstår andras strategier kan det leda fram till egna nya 

idéer. Samarbetet i grupp inbjuder till att ”tala matematik” (Malmer, 1996:53). Under samtal 

och kommunikation kan eleverna hjälpa varandra att nå kunskap. Samtalet synliggör och 

utvecklar deras tankar. Eleverna ska i meningsfulla sammanhang få möjlighet att 

kommunicera matematik och söka förståelse för nya strategier, vilket står i Kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2006).  
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Vilka moment/begrepp inom matematiken tillämpas bäst utomhus och hur genomförs 

lektionerna? 

Matematiken bör inte förankras bara genom läromedel utan läraren ska engagera och 

stimulera eleverna (Nämnaren Tema, 1996). Det visar sig i dessa intervjuer att respondenterna 

följer läroplanen Lpo 94 och tar hjälp av utomhusmiljön för att synliggöra matematikens 

begrepp i de olika stadierna inom de tidigare åren, där de är verksamma.  

 

När elever tränar in matematiska begrepp utökas ordförrådet men även känslan för vad 

begreppen står för. Att förstå dessa begrepp är ett transitivt tänkande, enligt Hwang och 

Nilsson (1995). Genom att låta eleverna öva in sina kunskaper med konkret material och 

konkret tankesätt lär de sig hitta nya strategier, detta kallas för metakognition (ibid, 1995).  

 

Känslan för hur lång en meter ungefär bör vara måste förankras konkret. Fler sinnen som 

används i ett moment förstärker förutsättningarna till att befästa kunskapen inom matematiska 

begrepp (Malmer, 1990). Begreppen taluppfattning och de fyra räknesätten konkretiseras 

genom att eleverna får uppleva med sina sinnen och känna in matematiken. Klassificering och 

jämförelse av former och figurer sker med känsel och syn. Naturens material kan hjälpa 

eleverna att känna och samtala om föremålens utseende (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 

2004). Genom att eleverna får förklara hur de tänker, synliggörs deras tankar och befäster 

kunskapen (Malmer, 1996). Detta tränar en av respondenterna när hon låter eleverna studera 

och diskutera runt pinnarnas vinklar.  

 

I hur stor utsträckning planerar lärarna utomhusmatematik? 

Integreringen med andra ämnen fångar tillfällen för utomhusmatematik, vilket en av 

respondenterna gör när klassen går långpromenader och får lösa olika matematikproblem. 

Respondenternas ”tröskelpedagogik” visar flexibilitet i finplaneringen. Den reflekterande 

läraren kan se situationer och använda dem till elevens fördel. Läraren reflekterar över sitt 

lärande för att tillföra det bästa möjliga för eleven (Nämnaren Tema, 2000). Respondenterna 

beskriver olika faktorer som påverkar planeringen av matematiklektionerna utomhus.  Vädret 

är en av faktorerna och personaltätheten är en annan. Under temadagarna med enbart 

utomhusmatematik hjälpte all tillgänglig personal till. Här synliggjordes utomhusmatematiken 

både för eleverna och för lärarna.   

 



  22 

Matematiken kan framhävas genom elevernas vardagliga lek. Detta gör en respondent när hon 

tar tillfälle att låta eleverna sortera och räkna med sina spelkulor. Ett av målen i skolans 

läroplan Lpo 94 är just att ge skapande arbete och lek. Det finns elever som förväntar sig att 

matematiken håller ihop med läromedlet. Nämnaren Tema (2000) och respondenten 

poängterar vikten av att synliggöra matematiken på ett mer verklighetsbaserat sätt.  

 

Varför arbetar lärarna med utomhusmatematik? 

Eleverna måste få förståelse för en användbar matematik kopplad till sin vardag. Syftet är att 

synliggöra matematiken ute för att sedan koppla ihop det med läromedlet. Det är viktigt att 

poängtera lektionernas matematiska syfte för att eleverna ska få en förförståelse.  I kursplanen 

för matematik (Skolverket, 2006) står det att eleverna ska få möta matematiken i olika 

sammanhang. Detta visade sig genom intervjuerna då utomhusmatematik ger eleverna ett 

större perspektiv med hjälp av det konkreta arbetssättet. Eleverna känner in och förankrar sin 

kunskap genom det konkreta materialet.   

 

Malmer (1996) menar att undersökande aktiviteter lämpar sig utomhus där elevernas fysiska 

aktiviteter tas tillvara. Variationer i inlärningsarbetet skapar nyfikenhet och det gemensamma 

arbetet utvecklar strategier. Grupparbete stimulerar inlärningen genom kommunikation och 

främjar det matematiska språket. Samtalen kommer automatiskt fram i de konkreta laborativa 

momenten. Elever har olika kunskaper med sig och olika sätt att lära. Fångas glädjen i de 

laborativa utomhuslektionerna ökar elevernas intresse för matematiken. Inlärningsprocessen 

går vidare från det konkreta till det abstrakta (Malmer, 1996). 

 

8. Diskussion 
Vi ser utomhusmatematiken som ett komplement till den vanliga undervisningen.  Konkret 

matematik gör eleverna delaktiga och lägger grunden till matematiskt tänkande. Genom 

diskussion och samtal knyts det konkreta ihop med det abstrakta. Alternativ till varierade 

matematiklektioner kan med fördel genomföras utomhus och stimulerar eleverna. Elevernas 

vardagsmatematik lyfts fram på ett mer lekfullt sätt genom laborativt arbete.  

 

Vi valde att göra en ostrukturerad kvalitativ observation och fem kvalitativa intervjuer. Vi 

anser att våra val av metoder var lämpliga för denna undersökning. Under observationen av 

matematiklektionen utomhus såg vi att eleverna lärde sig genom fler av sina sinnen, 
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kommunikation och samarbete. Lektionsinnehållet kunde vi knyta an till utbildningen, 

litteraturen och kursplanen i Lpo 94. Det skulle vara intressant att göra fler observationer för 

att kunna jämföra elevernas lärande. Observationen och intervjuerna kompletterade varandra 

eftersom det ena utgick från elevernas lärande och det andra från lärarens syn på 

utomhusmatematik. Den kvalitativa intervjun gav oss insikt i varför verksamma lärare arbetar 

med matematik utomhus.  

 

Reliabiliteten påverkas inte av en ny intervju med samma lärare, eftersom dessa har ett 

positivt förhållningssätt till utomhusmatematiken som vi ville dra nytta av i vårt arbete. 

Däremot om intervjuerna varit med slumpmässigt utvalda lärare, kunde svaren troligen ha 

blivit annorlunda, för pedagoger arbetar olika och har olika intresse, bakgrund och utbildning. 

Observationen anser vi påverkas av klassammansättningen, lektionsinnehållet och lärare. 

Mätnoggrannheten i undersökningen ser vi är god eftersom observationens och intervjuernas 

resultat gemensamt hör ihop, med de tre begreppen sinnen, kommunikation och samarbete. 

Validiteten tycker vi är hög då resultatet svarar mot syftet i möjligheterna med 

utomhusmatematik ur inlärningssynpunkt. Om fler lärare med ett stort intresse till 

utomhusmatematiken intervjuats kunde vi troligtvis ha ökat vår generaliserbarhet i resultatet.   

 

Matematiken bör gå från det konkreta till det abstrakta tänkandet. Detta tycker vi kommer 

fram i den laborativa utomhusmatematiken med konkret material, då eleverna få studera olika 

vinklar eller mäta skolgården. Används material som finns tillgängligt i elevernas vardag blir 

lärandet mer verklighetsbaserat och fokuseringen på matematiken avdramatiseras. Vi tycker 

det var intressant när en av respondenterna synliggjorde matematiken då hon utgick från 

elevernas spelkulor (se resultat 7.1). Här ser vi hur vardagsmatematiken lyfts fram och 

utvecklas genom leken. Varierat arbetssätt skapar större förutsättningar till ökad nyfikenhet 

och glädje. Utomhusmatematik kan anpassas för elever med koncentrationssvårigheter genom 

att i det varierande lärandet tillåts större rörelsefrihet.   

 

Observationen visar tydligt att eleverna använder fler av sina sinnen när de jobbar med hela 

kroppen. Vi ser att sinnena används i stor utsträckning genom det laborativa arbetssättet i 

utomhusmatematiken. Litteraturen som ligger till grund i vårt arbete skriver om sinnenas 

betydelse mer än vad som framkom i intervjuerna. Kombination öga och hand visar sig när 

eleverna lägger kottar i en rad, bygger figurer och mäter planket med hjälp av en penna. Får 
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eleverna använda sig av flera sinnen har de lättare för att befästa kunskapen i långtidsminnet 

(Berggren & Linderoth, 2004). 

 

Samarbete mellan eleverna leder fram till kommunikation lika väl som kommunikation leder 

fram till samarbete. Observationen under mätningen visade på bra samarbete och eleverna 

kom fram till gemensamma lösningar. Några av lösningarna upptäcktes genom att de såg 

andras strategier. Vi förstår att respondenterna reflekterade över den sociala inlärningen där 

utomhusmatematiken inbjuder till samarbete. I intervjuerna poängterade respondenterna att 

eleverna upptäckte varandras både negativa och positiva lösningar. Detta såg vi i 

observationen då några av eleverna kom på en annan strategi än vad de använde från början 

när de mätte avståndet från dörren till fotbollsmålet. Här reflekterar eleverna över sina 

tidigare kunskaper och bygger på dem till nya – metakognition (Hwang & Nilsson, 1995).  

 

Sinnen, kommunikation och samarbete har vi under detta arbete sett höra ihop på ett 

betydande sätt. När eleverna i observationen arbetar med mätning och avstånd ser vi klart och 

tydligt att dessa tre begrepp samankopplas på ett naturligt sätt. Tema Nämnaren – Matematik 

från början (2000) tar upp denna koppling när de skriver att erfarenhet hämtas i egna och 

gemensamma upplevelser. Vi såg att intervjuerna innehöll dessa tre viktiga komponenter fast 

det inte poängterades av respondenterna. Samtal genom samarbete underlättar elevernas 

förståelse för lösningar av olika problem och ökar språkförmågan inom matematiken 

(Malmer, 1996). I intervjuerna framkom det att samtalet mellan eleverna synliggör och 

utvecklar deras tankar. 

 

Samtalet är en mycket viktig del i all inlärning. Matematiken synliggörs genom samtal både 

mellan lärare- elev och elev- elev. Läraren samtalar med eleverna för att kontrollera deras 

kunskaper men även för att utveckla och förklara dem. Observationen visade att läraren 

synliggjorde matematiken genom kommunikation när det gällde mätningen vid planket.  

Läraren ska kunna möta eleverna där de befinner sig och det sker lättast genom samtal 

(Malmer, 2002). Vi såg i observationen hur mycket eleverna samtalar samtidigt som de jobbar 

med sina uppgifter. De laborativa uppgifterna anser vi inbjuder till samtal och elevernas 

ordförråd tränas och utökas. Utomhusmatematik ger möjlighet till gemensamma upplevelser 

som kan diskuteras vid senare tillfälle då dessa upplevelser förstärks och utvecklas genom 

koppling till läromedlet. Genom utomhusmatematik tycker vi att det blir lättare att utveckla 

matematiken från det konkreta till det abstrakta.  
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Vidare studier av detta arbete kan vara en jämförelse mellan hinder och möjligheter med 

utomhusmatematik. I detta arbete har vi koncentrerat oss på möjligheterna och intervjuat 

lärare som är positiva till matematik utomhus. Observationen av eleverna var väldigt 

intressant och givande. Det skulle kunna utvecklas med fler observationer, men det kan även 

vara intressant att höra vad eleverna tycker om utomhusmatematik.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
1. Vilka möjligheter ser lärare med att genomföra matematiklektioner utomhus? 

Följdfråga:  

Vad ser du att eleverna lär sig med att jobba med utomhusmatematik? 

Varför tycker du att det är så bra att vara ute? 

 

2. Vilka moment/begrepp inom matematiken tillämpas bäst utomhus och hur genomförs 

lektionerna?  

Följdfråga: 

Vad är det för olika moment?  

 

3. I hur stor utsträckning planerar lärare utomhusmatematik? 

Följdfråga: 

Är det i grundplaneringen? 

 

4. Varför arbetar lärare med utomhusmatematik? 

Följdfråga: 

Vad är syftet och målet med pedagogiken? 



Växjö
universitet

Matematiska och systemtekniska institutionen
SE-351 95 Växjö

tel 0470-70 80 00, fax 0470-840 04
www.msi.vxu.se


