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1 Inledning 

I mitt arbete som förskollärare i förskoleklass har jag stora möjligheter att arbeta med 
matematik i andra miljöer än just klassrummet, t.ex. skolgården och skogen, och det blir ett 
naturligt inslag i vardagen. Jag har dock funderat på varför jag sällan träffar mina kollegor i 
grundskolan ute på skolgården vid andra tillfällen än vid rasterna? Varför tar man inte 
möjligheten att ge eleverna ytterligare vägar till lärande genom att vidga rummet för detta? 
Detta gör mig nyfiken, hur går det att använda utemiljön, och då framförallt skolgården, för 
att öka elevernas förståelse i matematik? 
     Detta kan man också koppla till att det numera bör råda ett individualiserat arbetssätt för 
eleverna på skolorna, d.v.s. ett arbetssätt där varje elev möts där han eller hon befinner sig 
kunskapsmässigt, och att det då måste tas hänsyn till deras olika sätt att lära. Läroplanen, 
Lpo94, säger att undervisningen i skolan ska tillgodose alla elevers olika förutsättningar och 
behov (Lpo94, 2006).  
     I mycket av den litteratur jag läst i min utbildning har det påpekats vikten av ett lärande 
som bygger på elevernas tidigare erfarenheter men även lekens betydelse för lärande. I 
förskolepedagogiken och i förskoleklassens vardag ingår mycket lek och det lärande som sker 
utgår ofta från barnens lek och erfarenheter. Ett exempel på detta är när barnen leker affär, där 
barnen bl.a. lär sig socialt samspel, kommunikation och matematik. Enbart i denna lek går det 
att hjälpa barnen att t.ex. sortera och jämföra efter pris. Jag tror att det finns många 
möjligheter att använda sig av och lyfta fram den matematik som finns i barnens naturliga 
lekar och ta hjälp av dessa lekar då man som lärare planerar sin matematikundervisning. 
     Jag vill med detta arbete ta reda på vilken syn lärare har på att använda utemiljön i sin 
undervisning i matematik och jag vill också undersöka hur man kan använda sig av barnens 
erfarenheter och lek när man planerar sin matematikundervisning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att studera hur utemiljön kan användas i matematikundervisningen. 
Speciellt vill jag fokusera på hur skolgården kan användas till att koppla lärande i matematik 
till elevers egna erfarenheter. 
Frågeställningarna blir: 

• På vilket sätt uppfattar lärare skolgårdens möjligheter för lärande i matematik? 
• I de fall där lärare utnyttjar skolgården i sin undervisning, hur planerar de då för detta? 
• Hur går det att utnyttja elevers naturliga lek på skolgården för lärande i matematik? 

 

2.1 Avgränsningar 

Jag har valt att enbart studera skolgården som utemiljö i detta arbete. Alla skolor har inte 
möjlighet att ta sig ut i skogen men en skolgård finns på alla skolor. 
     Jag begränsar också mig till att endast undersöka matematikområdet geometri i de 
naturliga lekar eleverna leker.  
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Utomhuspedagogik 

Det går att spåra tankar kring utomhuspedagogik och nyttan av den hos många av de 
pedagoger som var verksamma runt sekelskiftet och dessa tankar återfinns i den moderna 
skolan. En som tidigt pratade om att skolan inte fick vara en isolerad cell utan någon som 
helst kontakt med omvärlden var John Dewey (1859-1952). Han var en amerikansk filosof 
och psykolog och många av hans tankar återfinns i vår nuvarande läroplan. Ett välkänt 
begrepp som Dewey förknippas med är ”learning by doing” och med detta menade han att den 
bästa kunskapen var funktionell, den ska kunna användas till något (Kylemark & Winther, 
1999). Dessa tankar kring kunskap finns även hos en annan pedagog, Célestin Freinet som 
föddes i södra Frankrike 1896. Han började sin lärarkarriär i en liten byskola. Eleverna han 
mötte där var uttråkade och orkade inte med de teoretiska och intellektuella övningar som 
fanns på schemat. Utifrån detta utvecklade Freinet den elevsyn som präglade hans pedagogik 
där målet var ett självständigt och kritiskt tänkande, där eleverna fick möjlighet till en stark 
identitet och genom den hade möjlighet att förverkliga sig själva genom arbetet i skolans och 
klassens gemenskap. Detta ser man även hos Dewey som menar att skolan ger eleverna för få 
möjligheter till eget kritiskt tänkande och han menar att skolan bör lägga större kraft på 
problemlösning och arbeten där eleverna själva får söka sin egen insikt och sin egen förståelse 
(Kylemark & Winther, 1999). Det Freinet kallar ”arbetet” kännetecknas av att eleverna ska 
lära sig genom att undersöka verkligheten och det man försöker uppnå är kunskaper som går 
att använda och det är i detta sökande världen utanför skolan och samhället blir viktigt. 
Freinet anses även han som en av pionjärerna när man pratar om den moderna skolan där 
eleven sätt i fokus och där aktivt sökande efter kunskap utanför skolans isolerade värld 
eftersträvas. (http://www.freinet.se/) 
     Tanken att det är viktigt att interagera med sin omvärld för att få förståelse för den och 
hitta kunskap delas av många fler, t.ex. Vygotskij, Piaget och Bruner. Bruner och Piaget 
förespråkar båda aktiviteter och att barnen måste interagera med omvärlden för att lära sig 
något. Vygotskij säger även han att skolan måste öppna sig mot samhället för att barnen 
behöver så mycket impulser som möjligt utifrån för att utvecklas så mycket som möjligt 
(Kylemark & Winther, 1999). 
      Detta är tankar som kommer till uttryck i vår läroplan, Lpo94. Som exempel kan ges: 
 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.” 
(Lpo94, 2006) 
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få 
möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
arbeta självständigt och lösa problem.” (Lpo94, 2006) 
 
När man sedan tittar på de strävansmål som finns hittar också där exempel: 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt 
eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga, känner trygghet och lär sig att ta hänsyn 
och visa respekt i samspel med andra, lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra, befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden.” (Lpo94, 2006) 
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3.2 Att arbeta vidare med barnens tidigare erfarenheter 

Piaget och Vygotskij är två pedagoger som inte går att förbise när det gäller barns lärande och 
hur individen skaffar sig kunskap. Vygotskij har beskrivit hur tanke och språk påverkar 
varandra och att dessa är beroende av varandra i lärande, som ett parallellt skeende (Lendahls 
& Runesson, 1999). Piaget, som från början var biolog, menar dock att det är handlandet i 
samspel med omgivningen som avgör vilken kunskap man besitter. Kunskap, enligt Piaget, 
byggs upp av individen och uppstår då barnet själv manipulerar objekt och upptäcker 
relationerna dem emellan. När barnet fysiskt kommer i kontakt med omvärlden, provar och 
ser vad som händer, gör de upptäckter om hur världen fungerar. Detta är ett grundantagande i 
konstruktivismen (Säljö, 2000). En konstruktivistisk undervisning grundar sig bl.a. i att 
eleverna använder sig av tidigare erfarenheter för att utveckla sitt lärande, att det är elevernas 
verklighet och inte påhittade situationer som är utgångspunkten (Engström, 1998). 
Barn möter matematik tidigt i sina liv, i olika situationer i vardagen, i hemmet och på 
förskolan. Under den här tiden i deras liv väcker matematiken lust och nyfikenhet. När de 
sedan börjar skolan är kanske inte uppgifterna i boken hämtade från deras verklighet och 
bygger inte på deras tidigare erfarenhet (Linnarsson & Sandkvist, 2005). Det är dock i skolan 
det finns möjlighet att prata och diskutera kring barnens erfarenheter från vardagen och 
utifrån detta försöka ge en djupare förståelse för t.ex. geometriska begrepp. Detta är ett sätt att 
undvika att eleverna upplever att de kunskaper de tar till sig i skolan bara går att använda där.     
  
 
 
 
 

Vardagserfarenheter Skolkunskaper 
 
 
 
 
 
Den här kopplingen mellan elevernas vardagserfarenheter och de kunskaper de tillägnar sig i 
skolan är viktig. Tittar man på t.ex. matematikområdet geometri kan man se på de olika 
geometriska objekten som modeller av verkligheten, ett klot som exempel av vår jord. 
      I kursplaner och betygskriterier för grundskolan hittar man att målen för ämnet matematik 
säger att skolan ska sträva efter att eleven (Skolverket, 2000): 
 

• ”Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

• inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och 
verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och 
metoder inom matematiken utvecklats och använts, 

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande.” 

 
     För att detta ska bli möjligt krävs att eleverna ges möjlighet att upptäcka att matematiken 
finns runt omkring oss, i naturen, på skolgården och i samhället, och inte bara i klassrummet 
(Molander m.fl., 2006). Då läraren grundar sin undervisning och tar avstamp i barnens 
tidigare erfarenheter ökar alla barns möjlighet till lärande. Läraren ökar barnens 
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erfarenhetsvärld genom att ge dem nya upplevelser och detta leder i sin tur till att barnens lust 
till lärande och nyfikenhet växer (Nämnaren TEMA, 2005).  

3.3 Från det konkreta till det abstrakta 

När eleverna börjar grundskolan och det ställs nya krav på dem, bl.a. från läromedel med 
formell matematik, siffror, symboler och nya begrepp, blir det ofta svårt för dem. Det finns en 
risk att eleverna tappar både lusten och glädjen för matematiken om de inte får möjlighet att 
utforska och använda matematiken i olika sammanhang utifrån sin egen erfarenhet och detta 
kan påverka elevernas fortsatta syn på ämnet negativt (Linnarsson & Sandkvist, 2005). 
Gudrun Malmer (2000) menar att det är viktigt att anta ett elevorienterat arbetssätt och att 
läraren bör på bästa sätt försöka få så bra förutsättningar som det bara är möjligt för elevernas 
inlärningsprocess. Hon skriver i sin bok Kreativ matematik (2000, s.7), ”Kunskaper är strängt 
taget ingenting som kan paketeras och bara överlämnas till andra. Vetandet är med andra ord 
ingen produkt utan en process.” Hon beskriver också i sitt arbete med elever som tycker att 
matematik är svårt att barn har stort behov av stimulans och omväxling och framförallt 
konkretion. Om eleverna får berätta vad de gör och ser och arbeta med hand och öga i 
kombination ökar möjligheten till en bättre begreppsbildning avsevärt. Vidare säger Malmer 
(2000) att rörelse också är något som kan frigöra tankar och här menas att det kan förhindra 
och lösa upp blockeringar. Elever som har svårt för matematik och som har svårigheter med 
koncentrationen blir ofta hjälpta av olika former av laborativt arbete (Malmer, 2002). 
Avsikten med att använda sig av laborativt material när barnen börjar skolan är att ge barnen 
omväxling, stimulans och att konkretisera talen. När barnen använder sig av material de själva 
samlat in, t.ex. kottar och stenar, arbetar de laborativt, problematiserar och reflekterar 
(Nämnaren TEMA, 2005). 
          Piaget menar också att individens förmåga till operationellt tänkande utvecklas ojämnt 
men i etapper. Dessa etapper kallar Piaget för stadier (Johnsen Høines, 2002). 
 
Figur 1. Översikt över Piagets stadier (Johnsen Høines, 2002): 
Ålder Stadium Viktigaste 

kännetecken 
Språk 

0-2 år Sensorisk-motorisk Konstruktion av 
permanenta föremål, 
internalisering av 
föremål 

Substantiv 

2-7 år Pre- 
operationellt 

Internalisering av 
handlingar 

Verb, satser, 
fantiserande 

7-12 år Konkret- 
operationellt 

Reversibilitet, 
konversation 

Förklarande satser 

>12 år Formellt- 
operationellt 

Helhetsförståelse, 
logiken kan lösrivas 
från det konkreta 
innehållet, kan 
studera sammanhang 
och förhållandet 
mellan sammanhang 

Villkorssatser, 
allmänna uttryckssätt 

 
Piaget beskriver tillägnandet av kunskap som en process som sitter ihop av två processer och 
dessa är oskiljaktiga motsatser. Den ena processen, assimilation, är när nya kunskaper glider 
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in i ett redan existerande schema. Den andra processen, ackommodation, är när schemat måste 
ändras för att den nya kunskapen ska kunna assimileras (Johnsen Høines, 2002). 
     Som en jämförelse till Piagets stadier kan man titta på Vygotskijs zoner. Vygotskij 
beskriver lärande som en övergång mellan två zoner som också kan kallas utvecklingsnivåer. 
Med den aktuella zonen menar man den zon där individen just nu befinner sig i sin 
kunskapsutveckling, vad den kan. Den andra zonen, den proximala eller potentiella, är den 
zon som individen strävar och är på väg mot. Det är i den zonen individen utmanas och som 
kan klaras av med hjälp eller stöd (Johnsen Høines, 2002). Samma författare pekar också på 
två olika tolkningar av vad som kan menas med anpassad undervisning, ”Vi ska lägga 
undervisningen tillrätta så att den inte blir för svår för eleverna. Den ska vara tillgänglig. 
Innehållet måste ”tas ned till elevernas nivå.” och ”Alla elever skall ha rätt att få sträcka på 
sig. De har rätt till utmaningar. Inte hela tiden men ”tillräckligt ofta.” 

3.4 Lustfyllt lärande 

3.4.1 Lekens betydelse för barns lärande 

Leken är en viktig och central del i barns liv. Leken hjälper barnen att utforska och erövra sin 
omvärld, de hittar sina intressen och förmågor. Detta gör att det är svårt att skilja på lek och 
lärande. I leken utvecklas barnen socialt, känslomässigt, motoriskt, intellektuellt då de 
bearbetar intryck och erfarenheter (SOU 1997:157, s.48).  
     Små barn lär sig framförallt i leken och i det fria skapandet och det gäller även det de lär 
sig i matematik. När barnen hoppar rep, leker med leksaker, spelar spel tillägnar de sig 
matematisk kunskap. Barnen använder sig av egna, informella, metoder när de löser problem 
som har matematiskt innehåll (Nämnaren TEMA, 2005). Forsbäck & Olsson (2006) menar att 
när elever också får möjlighet att vara utomhus har de större chans att utforska och upptäcka 
grundläggande begrepp vilket gör att de bygger på sitt kunnande i matematik. De menar också 
att eleverna ges en möjlighet att få springa av sig för att sedan lättare kunna koncentrera sig på 
uppgiften.  
     Leken ger ett lustfyllt lärande och stimulerar fantasin, förmågan att leva sig in, 
kommunikationen, samarbete, problemlösning och framförallt förmågan att kunna tänka 
symboliskt (Molander, Strandberg, Kellander, Bucht, Wejdmark, Lättman-Masch, 2007). När 
barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen, att titta, lyssna känna och smaka, blir 
lärandet roligt och lustfyllt och detta gör i sin tur att kunskaperna sitter bättre. Att dessutom 
samspela med och härma andra i leken lär sig barnen mycket på (Thisner, 2007).  
Utomhusmiljön ger också vidare möjlighet till grupparbeten. Eftersom uterummet inte blir 
begränsat går det att placera grupperna så att de inte stör varandra (Forsbäck & Olsson, 2006). 
Om man väljer att lägga en del av undervisningen utanför klassrummet har man stor möjlighet 
att på ett mer konkret sätt levandegöra och gripa begreppen och på det sättet få igång 
processer som händer i nuet. På det sättet blir undervisningen mer spännande och varierad än 
den mer vanliga klassrums-undervisningen och samtidigt får fler sinnen stimulans (Bergholm, 
2006). Anders Szczepanski har forskat kring detta med vad som händer med elever som får ha 
delar av sin undervisning utomhus. Enligt denna undersökning mår både lärare och elever 
bättre av att ha lektioner ute. Stresshormonet minskar väsentligt, framförallt hos pojkar, och 
detta leder till att hjärnan minns saker bättre (Anders Szczepanski, www.hallandsposten.se, 
www.svt.se ). Elever lär sig och tar till sig kunskap på många olika sätt. Om man har detta i 
tanken och som lärare flyttar ut undervisningen ibland och ger eleverna möjlighet att tillämpa 
praktisk matematik ökar chanserna betydligt att fler elever kommer att hitta just sitt sätt att 
lära (Molander m.fl., 2006).   
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     Just leken och lekfullheten är viktig när det gäller barns lärande. När barn leker utforskar 
de och försöker förstå sin omvärld och sig själva. Därför hänger lek och lärande tätt samman 
och barn som, själva eller tillsammans med andra, leker regellekar, rollekar, konstruktions-
lekar eller andra lekar utvecklar tankar och hypoteser som de provar. I barnens verklighet och 
vardag går det att hitta ett flertal tillfällen, t.ex. när det ska städas och dukas, som kan 
användas för att öka barnens förståelse för matematik. De stöter på matematik när de 
använder olika material för att konstruera eller när de bygger upp en lekvärld och med hjälp 
av detta utvecklar de en förståelse för många olika begrepp. För att få barnen att upptäcka 
matematiken, uttrycka och uppfatta antal, sortera, ordna, jämföra efter storlek, längd och vikt 
är det viktigt att som pedagog använda ett lekfullt sätt (Nämnaren TEMA, 2005).  

3.4.2 Lärarens betydelse för barns lärande 

Lärare som använder sig av barnens verklighet och vardag i sin undervisning tycker att 
matematiken finns i alla situationer och att den kommer in som en naturlig del, de för in 
matematiska begrepp i den dagliga verksamheten. Det är barnen som själv ska upptäcka den 
och dessa lärare planerar alltså inte särskilda situationer där eleverna ska titta efter ett speciellt 
område inom matematiken. Det kan dock finnas svårigheter med detta sätt att jobba, det kan 
vara svårt att nå alla barn. De barn som inte är intresserade och kanske inte har goda 
kunskaper, och som skulle behöva vara med i aktiviteterna, kan vara lätta att glömma bort. De 
får då kanske inte den tid och uppmärksamhet de skulle behöva för att utvecklas. (Nämnaren 
TEMA, 2005) 
     Det är viktigt att läraren reflekterar över sina egna attityder och synen på den egna 
kompetensen i matematik. Detta har betydelse för hur läraren genomför och organiserar sin 
undervisning (Nämnaren TEMA, 2005). Enligt Holden, ( Grevholm (red.),2000), är det lika 
viktigt, för elevernas motivation i matematik, att lärarens egen inställning och uttryck för 
entusiasm och glädje inför ämnet syns som de uppgifter och arbetsmetoder läraren använder. 
Lärarens viktigaste uppgift är att undersöka och ta reda på hur varje elev lär och tänker. Detta 
genom att utmana eleverna genom frågor, uppmuntra diskussion med varandra, uppmuntra 
dem till att skaffa nya kunskaper och att själv söka svar på problemen. Läraren måste också 
hitta aktiviteter som ligger bortom läromedel och klassrum för att kunna hitta kontakt med 
elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper och nyfikenhet (Nämnaren TEMA, 2003). Detta 
anser även Malmer (2000) vara lärarens fokus, att skapa så goda förutsättningar som möjligt 
för eleverna och deras inlärningsprocess. Eleverna behöver skaffa sig effektiva verktyg och 
hjälpmedel för att möta dagens samhälle och kunna få ett rikt liv och då måste skolan se till 
att de får övning i att använda dessa. Det verkar dock inte vara lika lätt att praktisera ett 
undersökande och laborativt arbetssätt i praktiken. Detta kan bero på att många lärare inte fått 
sett mycket av det under utbildningen och de flesta har heller inte fått varit med om det under 
sin egen skolgång (Malmer, 2000). 
     När barnen börjar skolan har de ofta stora förväntningar men också kanske osäkerhet och 
rädsla. Lärarens skyldighet är att få eleverna att känna sig trygga. En viktig del av detta är att 
använda sig av de kunskaper barnen redan har när de börjar skolan, barnens inlärning börjar 
inte i och med skolstart utan den började redan 6-7 år tidigare (Johnsen Høines, 2002). När 
läraren tar startpunkten för undervisningen från barnens tidigare erfarenheter ökar alla barns 
möjligheter till lärande. Om läraren dessutom ökar på deras erfarenheter genom nya 
upplevelser bidrar detta till ökad nyfikenhet och lust att lära hos barnen (Nämnaren TEMA, 
2005).   
     En annan viktig uppgift är att prata med barnen, inte till dem utan med dem. Då har vi 
möjlighet att få reda på vad de kan och vi lär oss deras språk som hänger ihop med deras 
kunskaper. Deras språk ska vara ett uttryck för deras tankar. Lärarens roll blir att möjliggöra 
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vidareutveckling där man tar vara på det som redan finns och är fast. Begrepp och byggande 
av en begreppsvärld är det barnet själv som gör och de nya begrepp som vi vill att eleven tar 
till sig ska knyta an och associera till det redan kända (Johnsen Høines, 2002).  
     Hur eleverna känner för matematik känslomässigt har också stor betydelse för hur de 
använder sin kunskap och hur de lär sig. Då är naturligtvis läraren nyckelfiguren när det gäller 
att utveckla synen på matematik och lusten att lära. Här är planeringen för elevernas lärande 
viktig och det är inte läroboken som ska styra undervisningen, läraren måste utveckla 
intressanta problem och skapa aktiviteter för eleverna som är relevanta (Nämnaren TEMA, 
2003). 
     Johnsen Høines (1998) menar också att Vygotskijs zonbegrepp (se 3.1) utmanar läraren i 
sin yrkesroll och att läraren måste vara två lärare i en: Den ena rollen är den som hjälper 
eleverna med det de redan behärskar och kan, den andra rollen är den som stödjer eleverna när 
de sträcker på sig.  

3.5 Matematikområdet geometri 

3.5.1 Grundläggande rumsuppfattning 

För att kunna lära sig geometri och kunna orientera sig i rummet är grundläggande 
rumsuppfattning en förutsättning (Nämnaren TEMA, 2003). Det krävs även grundläggande 
rumsuppfattning för att kunna beskriva förhållanden mellan olika objekt, var någon eller 
något befinner sig, och för att kunna beskriva den värld barnen lever i. Som ett fortsatt led i 
detta behöver barnen utveckla språk och begrepp som handlar om rumsuppfattning, t.ex. 
under, över, uppåt, bakåt och kunna beskriva vanliga geometriska objekt (Dahl & Rundgren, 
2004). 

3.5.2 Geometri 

Det finns många geometriska objekt runt omkring oss och barn ser och upplever former tidigt 
i sina liv och de behöver hjälp med att sortera sina tidiga erfarenheter och upplevelser 
(Malmer, 2002). Dahl & Rundgren (2004), menar att barn har upplevt tredimensionella objekt 
mer än tvådimensionella och att de har mer erfarenhet av dessa. Dock är det vanligare att 
eleverna får möta de tvådimensionella objekten före de tredimensionella i skolan, då det 
egentligen skulle vara mer naturligt att prata om klot eller boll istället för cirkel eller rund 
ring. 
     Kursplanen i matematik (Skolverket, 2000) säger, vad gäller strävansmål i geometri, att 
”eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda 
grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser”. Mål att uppnå i slutet 
av det femte skolåret är att ”eleven skall ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna 
känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster” och 
”kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar och massor, kunna 
använda skala för att tolka ritningar och kartor”. 
     Enligt Nämnaren TEMA (2003), har eleven en grundläggande rumsuppfattning när eleven 
t.ex. använder sig av begrepp som avstånd och riktning för att beskriva var ett föremål 
befinner sig i rummet. Andra exempel på grundläggande rumsuppfattning är att eleven känner 
igen och kan beskriva några av de mest kända geometriska objekt som finns och att eleven har 
en förmåga att kunna avbilda objekt som finns i elevens omvärld och kunna orientera sig i ett 
tänkt rum. För att kunna ge eleverna möjlighet att prata och diskutera matematik i 
meningsfulla sammanhang är det viktigt att de får ett språk och begrepp som de förstår och 
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kan använda. Nämnaren TEMA (2003) har sammanställt en begreppslista över begrepp i 
geometri som kan användas i geometriundervisningen. (Se bilaga 1) 
     Då det gäller barns tänkande i geometri har det holländska paret van Hiele kunnat urskilja 
fem olika nivåer som barnet passerar (Malmer, 2002). Van Hieles själva valde att kalla den 
första nivån 0. (http://euler.slu.edu/teachmaterial/Van_Hiele_Model_of_Geometr.html) 

• Nivå 0, basnivån, visualiseringsnivån. På denna nivå ser eleverna de geometriska 
objekten som helheter men kan inte se objektets delar. 

• Nivå 1, den analytiska nivån. Nu kan eleven analysera de olika delarna av objektet och 
t.ex. avbilda det. 

• Nivå 2, den informella deduktionsnivån. På den här nivån kan eleven logiskt ordna 
objekt, t.ex. att alla kvadrater är rektanglar men att alla rektanglar inte är kvadrater.  

• Nivå 3, deduktionsnivån. På den här nivån förstår eleven betydelsen av deduktion och 
även att olika satser, bevis och axiom spelar roll i geometrin.  

• Nivå 4, stringens. Nu kan eleven jämföra olika axiomsystem och förstår hur viktigt det 
är med precision i geometrin.  

 
     Van Hieles menade också att den grundläggande geometrin börjar på för hög teoretisk nivå 
och att läraren måste identifiera varje elevs utgångsnivå och starta från den. Elevens förmåga 
att utvecklas från nivå till nivå beror till stor del på hur inlärningsprocessen och 
undervisningen går till, inte elevens ålder. 
(http://euler.slu.edu/teachmaterial/Van_Hiele_Model_of_Geometr.html) 
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4 Metod 

4.1 Val av datainsamlingsmetoder 

Syftet med detta arbete var att undersöka på vilket sätt skolgården kan utnyttjas till lärande i 
matematik. Jag ville ta reda på om och i så fall hur lärare använder skolgården och hur de 
planerar arbetet utomhus. Jag undersökte vilken matematik man kan hitta på skolgården i 
elevernas naturliga lekar och sedan genomfördes ett matematikpass på skolgården där jag 
utgick från elevernas naturliga lek. 
     I och med mitt syfte valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer och observation. 
Observationer, som teknik för att samla information, kräver inte att de individer som 
observeras tvingas att lämna svar utan handlar om att studera skeenden som händer här och 
nu. Det passade för min undersökning där det sedan var jag som skulle analysera barnens lek 
och eventuellt hitta matematiken (Davidson & Patel, 1994).   
     För att ta reda på vilken matematik, inom matematikområdet geometri, som fanns i 
barnens lekar valde jag att använda mig av löpande observationer och jag deltog inte i 
skeendet, alltså vara en icke deltagande observatör (Davidson & Patel, 1994).  Denna teknik 
innebär att jag under en lek eller aktivitet skrev ner så mycket som möjligt om det som hände 
(Johansson & Svedner, 2006). 
     När jag sedan genomförde matematikpassen utomhus deltog jag i det som hände, var en 
deltagande observatör, och hade även en ledande och aktiv roll. Detta kännetecknar den 
etnografiska metoden (Johansson & Svedner, 2006). Detta innebar att jag inte hade möjlighet 
att föra anteckningar under tiden utan fick skriva resultatet av utomhuslektionen efter 
genomförandet. Jag var också känd av de elever som fanns med i undersökningen. 
     Min metod innehöll även kvalitativa intervjuer. Jag belyste i mitt arbete om och i så fall 
hur lärare använder sig av skolgården när de har matematik ute och hur de planerar detta. Jag 
valde denna metod då jag ansåg att den gav min undersökning ett djup och jag ville att 
respondenterna skulle kunna få möjlighet att ge så uttömmande svar som möjligt. De 
intervjufrågor jag ställde var tänkta som ett stöd vid intervjutillfället och gjorde att det fanns 
plats för följdfrågor och även fördjupning av tankar för respondenten. Jag valde dock att ställa 
samma frågor till alla respondenter men de behövde inte nödvändigtvis ställas i samma 
ordning, det berodde på respondentens svar.  

4.2 Urval 

I mina frågeställningar ville jag undersöka om och i så fall hur lärare använder utemiljön i sin 
matematikundervisning. Eftersom intervjuer är en tidskrävande teknik för 
informationsinsamling är valet av respondenter viktig (Ejvegård, 2003). Till de kvalitativa 
intervjuerna styrde jag valet av lämpliga respondenter till lärare som ingår i kommunens 
matematikgrupp för utveckling av matematikämnet. Detta val gjordes med tanken att dessa 
lärare arbetar utvecklande med matematik och kanske hade de ett kreativt tänkande kring 
undervisningen i ämnet.  Jag valde respondenter som undervisar år 1-5, d.v.s. de lägre 
skolåldrarna på olika skolor i kommunen. 
     Mitt urval av elever när jag gjorde mina icke-deltagande observationer blev de elever som 
finns på den skola där jag själv arbetar. Skolan är en landsbygdsskola med 32 elever. Skolan 
har en förskoleklass, år 1 och år 2-3. Skolans skolgård består av två stora ytor, på framsidan 
och på baksidan av skolan. På dessa ytor finns det en stor grusplan där det går att spela fotboll 
och leka lekar, berg där barnen brukar bygga kojor, en stor gräsmatta, en stor sandlåda där det 
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står en stor klätterställning, asfaltsytor där barnen kan bl.a. kan rita hagar, och det finns två 
gungor.  
     När jag sedan genomförde mitt matematikpass ute valde jag att använda mig av elever i år 
1 på den skola jag arbetar. Denna klass består av sju elever, tre flickor och fyra pojkar. Dessa 
barn är ute i skogen en gång i veckan och har matematik. Deras lärare använder inte 
skolgården i sin undervisning vilket gör att för dessa barn innebär skolgården rast och fri lek. 
När jag genomförde mitt matematikpass var dock ett av barnen bortrest, därför deltog sex 
barn. 

4.2.1 Respondenter 

• Lärare A har nu år 1 och 2. Läraren är utbildad lågstadielärare med inriktning musik 
och matematik och har arbetat som lärare i 20 år. Denna lärare arbetar nu i en 
landsbygdsskola med ca 30 elever.    

• Lärare B är utbildad 1-7 lärare med inriktning mot matematik och naturorienterade 
ämnen. Denna lärare har också gått olika kurser, bl.a. Kreativ matematik och är även 
utbildad Montessoripedagog. Läraren har arbetat som lärare i 4 ½ år och arbetar nu på 
en skola som har drygt 300 elever från F till år 6. 

• Lärare C arbetar nu med år 4 och år 6. Hon är utbildad förskollärare och sedan har hon 
gått grundskollärarutbildning år 1-7 med inriktning svenska, SO och bild. Hon har 
arbetat som förskollärare i 10 år och som grundskollärare i 13 år. Vidare har hon läst 
extrakurser, Barns språkutveckling, Problembaserat lärande, Utepedagogik, 
Fysikbutiken och Att arbeta med IUP. Just nu är hon också med i en studiecirkel på 
hennes skola som handlar om att skapa en matematikverkstad. 

• Lärare D arbetar just nu med år 1-3. Läraren är lågstadielärare och är även utbildad 
Montessorilärare. Hon har 33 år i yrket och arbetar just nu på en skola i tätorten som 
har ca.300 elever, F- år 6.  

4.3 Genomförande 

Jag började min undersökning med att observera barnens olika lekar på skolgården där jag 
speciellt tittade efter geometri. Därefter genomförde jag de kvalitativa intervjuerna för att 
sedan använda mig av observationerna, intervjuerna och litteraturen för att planera och 
genomföra mitt eget undervisningspass. Denna ordning tillkom för att jag ville ha barnens 
lekar och mina tankar kring dessa med mig vid intervjuerna. 

4.3.1 Observationer efter innehållet geometri 

Innan jag började genomföra observationerna sammanställde jag ett observationsschema, se 
bilaga 4. Jag genomförde sedan sex observationer av barnens naturliga lekar på skolgården 
där jag speciellt tittade på om jag kunde hitta någon geometri. Här använde jag mig av de 
geometribegrepp som finns i bilaga 1. Tidpunkterna för observationerna varierade och även 
antal barn som medverkade i lekarna. Jag använde mig av papper och penna och skrev upp 
allt som hände i leken under tiden den pågick. Längden på observationerna varierade och även 
antalet barn som deltog i lekarna. Jag stod en bit ifrån de barn som lekte för att inte störa dem 
vilket gjorde att jag inte kunde uppfatta allt som sades mellan barnen.  
     När jag gjort observationerna skrev jag rent dem och bearbetade dem till den text som 
finns i kapitel 5 i detta arbete, Resultat. 
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4.3.2 Kvalitativa intervjuer 

När jag bestämt mig för vilken metod som bäst passade min undersökning, kvalitativa 
intervjuer och observation, började jag skriva intervjufrågor som täckte in mitt syfte (se bilaga 
2). Därefter tog jag kontakt med de respondenter jag valt genom kommunens skolintranät. I 
dessa e-postmeddelanden presenterade jag mig och mitt syfte med intervjuerna. Därefter 
frågade jag om de ville delta i min undersökning och då bli intervjuade av mig. Jag meddelade 
också att jag gärna spelade in vårt samtal. 
     Vid intervjutillfällena började jag alltid med att berätta om mitt arbete kring uppsatsen. Jag 
berättade också varför jag valt att skriva om skolgårdsmatematik och förklarade även varför 
jag valt att avgränsa mig till skolgården. 
     Under intervjutillfällena ställde jag de fyra första frågorna (bilaga 2) till alla. De andra 
frågorna ställdes i förhållande till vad respondenterna svarade på fråga 4. Det uppkom även 
följdfrågor som inte finns med på bilaga 2. 

4.3.3 Utomhuslektion 

Den utomhuslektion jag genomförde på skolgården började jag planera när jag hade 
genomfört lekobservationerna och intervjuerna. Jag började med att undersöka vilken 
geometri jag kunde hitta i lekarna och utgick från det. Jag använde mig även av läro- och 
kursplaner och den litteratur jag använt mig av i mitt teoriavsnitt. Som sista referens använde 
jag mig av vad de lärare jag intervjuat hade sagt om just geometri utomhus, på skolgården. 
    Detta gjorde att jag kom fram till att jag ville göra ett matematikpass på skolgården där 
eleverna skulle få rita och hoppa hage. Anledningen till att jag valde just denna aktivitet var 
att den observation jag gjorde när barnen ritade och hoppade hage var en av de aktiviteter de 
höll på längst med och som hela tiden utvecklades. Det var också en av de lekar som lockade 
flest barn. Den aktiviteten innehöll också mycket geometri, många av de begrepp som finns i 
bilaga 1 gick att hitta i aktiviteten. Till sist pratade de lärare jag intervjuade mycket om att just 
geometri var ett område i matematiken som lämpade sig väldigt bra att ha ute på skolgården. 
    Vidare tänkte jag igenom syftet med utomhuslektionen och kom fram till att det var att 
eleverna tränar på de olika begrepp inom geometri som aktiviteten innehåller och att jag i 
denna aktivitet har möjlighet att tydliggöra dessa begrepp. För min egen del gav 
utomhuslektionen en möjlighet att få prova på ett sätt att använda sig av barnens naturliga lek 
för lärande i matematik. Vidare kan den här utomhuslektionen kanske ge uppslag till vidare 
lektioner inom området. 
     Jag valde tidpunkt för utomhuslektionen tillsammans med klassens lärare och vi bestämde 
att jag skulle genomföra aktiviteten på det första passet på morgonen när barnen börjar skolan. 
Jag hade även pratat med den fritidspedagog som arbetade då, och hade hand om 
förskoleklassens barn, att jag gärna ville vara själv på skolgården med de barn som deltog i 
aktiviteten.    
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat av intervjuer 

5.1.1 Arbete med matematik i klass 

Lärare A följer bokens ordning och använder sig också av den lokala kursplan för 
matematikämnet som finns i kommunen. Hon berättar att hon alltid börjar med laborationer 
och praktiskt arbete för att sedan övergå till de övningar som finns i boken. Hon säger själv att 
hon arbetar ”från det konkreta till det abstrakta”. Lärare A berättar vidare att hon har eleverna 
samlade på höstterminen. Då arbetar hon mycket med gemensamma genomgångar och arbetar 
med varje enskild siffra, t.ex. antal och hur man kan dela upp antal. På vårterminen ger hon 
eleverna möjlighet att arbeta i sin takt, men även nu inom samma område i matematiken. 
     Lärare B berättar att hon, som lärare A, använder boken som stomme men att hon även 
använder kursplanen, den nationella och den lokala. Utifrån detta använder hon sig av 
laborativt material, spel och även utemiljön. Hon har också alla elever i klassen samlade på 
samma område som de arbetar med p.g.a. att hon vill kunna ha gemensamma genomgångar. 
Inom området individualiserar hon, alla arbetar utifrån sin nivå. De laborativa övningarna de 
gör hör också då till det område de arbetar med. Hon ger också sina elever möjlighet att arbeta 
i grupp med matematik. Då har hon använt sig av ett material som består av kort där varje 
elev får en ledtråd till det gemensamma problemet som ska lösas. Eleverna får också prata 
matematik och diskutera sina olika lösningar på problem. Läraren menar att det är viktigt att 
eleverna förstår att andra kanske tänker på andra sätt än vad man själv gjort. 
     Lärare C använder sig även av läroboken då hon anser att den väl följer de mål för år 5 
som finns i den nationella kursplanen. Hon arbetar mycket med att eleverna får möjlighet att 
prata matematik, både vid de gemensamma genomgångarna men även i mindre grupper. På 
grund av att diskussioner kring matematiken och att lärare C vill få reda på hur eleverna 
tänker kring det moment de arbetar med har hon dem samlade kring detta moment, hon låter 
ingen elev ”sticka iväg” utan fördjupar sig hellre i det område som är aktuellt. Även hon 
använder konkret material i matematikundervisningen och berättar att när hon nu arbetar med 
bråk används bråkplattor, matteverktyg för bråk och chokladkakor. När eleverna sedan arbetat 
färdigt med det aktuella matematikmomentet får de göra en diagnos. Utifrån denna diagnos  
avgör läraren om eleven ska arbeta vidare med fördjupningsuppgifter eller träna mer-
uppgifter. Dessa finns tillgängliga i läromedlet. 
     Lärare C berättar också att de i perioder har haft praktisk matematik, bl.a. på elevens val, 
då de dukat fram material och uppgifter som eleverna får arbeta med. Detta tycker hon dock 
blir lite ”jippo-betonat” och menar att hon vill försöka koppla det praktiska arbetet till den 
matematik de håller på med nu. Hon tycker dock inte att hon har kommit dit än i sitt arbete.   
     Lärare D arbetar med matematikplaner som varje elev har en egen. Där står det 
matematikmaterial som eleverna ska arbeta med. Denna plan blir som ett slags protokoll eller 
kursplan över matematikämnet, det man ska arbeta med under läsåret. När lärare D, 
tillsammans med sina kollegor, lade upp det här sättet att arbeta utgick de från läroplanen och 
den lokala kursplanen i matematik. Eleverna arbetar enskilt med matematikmaterialet och det 
är uppdelat i olika områden, addition, subtraktion, klockan m.m. Även lärare D arbetar från 
det konkreta till det mer abstrakta men eleverna använder hela tiden ett matematikmaterial 
som finns tillgängligt i klassrummet. Lärobok finns men det fungerar mer som ytterligare ett 
material eller ett komplement till det övriga materialet. Efter avslutat moment på 
matematikpappret görs en diagnos. Lärare D berättar också att hon kan stryka eller lägga till 
uppgifter utifrån varje elevs förståelse, alla behöver alltså inte göra allt, hon individualiserar. 
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Utöver att eleverna arbetar enskilt med materialet har de också grupparbete kring vissa 
moment, t.ex. vägning och mätning. Då pratar och diskuterar de matematik. 

5.1.2  Begreppet skolgårdsmatematik 

Lärare A menar att skolgården finns gratis på alla skolor och när hon hör begreppet börjar hon 
prata om material som hon tycker ska finnas tillgängligt på skolan, just för att bedriva 
matematikundervisning på skolgården. Hon ger exempel: en tallinje, hundra- och tusentalsruta 
     Lärare B säger att hon blir på gott humör när hon hör om matematik utomhus. Hon tror på 
och känner, av egen erfarenhet, att utematematik är något positivt. Hon säger vidare att hon 
tror på att lära sig med hela kroppen, att få använda många sinnen och att få möjlighet att röra 
sig på stora ytor.  
     Lärare C menar att när hon hör begreppet tänker hon på att det är viktigt att få prova på 
matematiken i många olika sammanhang. Att gå ut på skolgården och ha matematik ger en ny 
dimension till lärandet i matematik anser hon. 
     Lärare D säger att hon rent spontant tänker på olika mätövningar för det är det hon använt 
skolgården till mest själv.  

5.1.3  Användande av skolgården i matematikundervisningen 

Lärare A tycker inte att hon använder skolgården tillräckligt mycket. Däremot berättar hon att 
hon en gång i veckan går till skogen och har matematik där. Där övar hon begrepp med 
barnen, dubbelt - hälften, geometri och taluppfattning. Ibland har hon börjat en övning i 
skogen och sedan avslutat den på skolgården. Annars anser hon att tiden är ett hinder för att 
gå ut och använda skolgården. Hon menar att laborationerna inne tar tid och sedan är det 
momenten, i första hand färdighetsträningen, i läromedlet som ska hinnas med. Hon tror dock 
att om det fanns mer färdigt material att använda ute skulle hon gå ut mer på skolgården. 
Lärare A berättar vidare att hon ser att barnen är engagerade i aktiviteterna när de är ute. Hon 
tror att det beror på att barnen får omväxling och att de får använda hela kroppen. 
     Lärare B använder sig mycket av skolgården i sin matematikundervisning, dock olika 
mycket i olika områden. Hon berättar om att hon använt skolgården då de haft geometri, t.ex. 
mätt och uppskattat areor och använt rep för att mäta upp en kvadratmeter. Hon har också 
använt skolgården när de arbetat med området aritmetik. Då har hon använt hopprep då 
eleverna tränat på multiplikationstabellen. Eleverna har fått skjuta fotboll på mål och fått 
poäng för var bollen gick i mål och sedan räknat ihop antal poäng. Hon berättar att dessa 
övningar var väldigt populära, hon har många sportiga elever i klassen som inte är 
intresserade av matematik. När de skulle lära sig ekvationer var de också ute, hon använde 
naturmaterial som löv, pinnar m.m. Detta tyckte hon dock blev för likt det man kan arbeta 
med i boken.  
     Lärare C använder sig inte av skolgården alls för tillfället. Hon berättar att det var bättre 
tidigare då några i arbetslaget gått kursen ”Utepedagogik”. Då samarbetade de kring planering 
och genomförande. Nu arbetar lärare C tillsammans i en klass med en annan lärare och 
upplever att det blir svårare, hon känner att hon måste anpassa sig mer. Lärare C menar att ska 
man aktivt använda sig av utemiljön måste det vara ordentligt genomtänkt i arbetslaget. 
    Lärare D tycker att hon gör det men som lärare B sa, olika mycket vid olika moment i 
matematiken. Lärare D använder sig av skolgården då eleverna mäter avstånd och ska 
uppskatta avstånd. De mäter hur många steg de går på tio meter för att sedan se hur långt det 
är runt en viss sträcka och omsätta det till antal steg. Hon menar att utan att använda 
verkligheten och naturliga avstånd är det väldigt svårt för eleverna att förstå detta med 
mätning och uppskattning. De måste få uppleva det och få förståelse för hur man kan använda 
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kunskapen i andra sammanhang. Lärare D berättar att de aktiviteter de gör ute är väldigt 
populära bland eleverna. Hon tycker sig se att allt de gör när de får möjlighet att använda 
kroppen i lärandet ger erfarenheter att bygga lärandet på. 

5.1.4 Möjligheter med att använda skolgården i matematikundervisningen 

Lärare A ser att det går att göra mycket ute som man gör inne, t.ex. kan man hoppa på en 
talmatta ute och samtidigt få frisk luft. Lekar med matematik i tycker hon också är bättre att 
använda skolgården till, utrymmet är större och barnen får använda sin kropp mer. Hon tycker 
även att detta med att mäta och uppskatta avstånd är något som skolgården passar alldeles 
utmärkt till. Läraren tycker, som tidigare sagt, att hon inte använder skolgården tillräckligt 
mycket men tänker att hon inte skulle behöva gå ut långa stunder utan använda skolgården för 
korta pass istället. Här ser hon en möjlighet tycker hon. Skolgården finns, som hon säger, 
”alldeles utanför dörren”. Hon tar också upp att snön och vintern är ett utmärkt redskap för 
matematiken, studera snöflingor för att titta på formen hexagon och se symmetri och bygga 
snölyktor för att använda objektet klot och pyramid. Som ytterligare hinder än de hon sagt 
tidigare ser hon barnen måste få en vana i att vara ute, de måste kunna koncentrera sig på ett 
annat sätt för att det kan finnas mycket som stör, andra barn, olika ljud.  
     Lärare B menar att en av fördelarna med att använda skolgården som utemiljö för lärande i 
matematik är att den finns nära, är snabbt tillgänglig. Hon arbetar på en skola som ligger mitt i 
staden vilket gör att det är långt till närmsta skog. Hon ser en tidsvinst och menar att det inte 
får ta för lång tid att ta sig ut, tiden måste prioriteras för lärande. När man börjar titta sig 
omkring finns möjligheter och övningar att göra överallt på skolgården, använda gungorna för 
att mäta hastighet, leta vinklar m.m. Hon ser möjligheter att använda skolgården även om 
skolgården inte har varierad miljö. Det som hon dock känner själv som en nackdel är att hon 
tycker att det är svårare att ha koll på många elever ute, att de får något gjort men också att 
individanpassa övningarna. Som det är nu känner lärare B att hon har någon slags medelnivå 
på övningarna ute så att så många som möjligt hänger med. Detta tror hon kan bero på att hon 
själv känner sig ovan än så länge, att det är lättare att plocka fram olika material inne i 
klassrummet. Hon säger själv att hon behöver och vill bli bättre på att planera uteaktiviteterna 
vilket kan leda till att det blir mer individualisera undervisning även där. Lärare B tycker att 
det ska finnas klara och uttänkta mål med användandet av utemiljön så att det inte blir att man 
går ut bara för att man vet att det är bra att gå ut. Det ska finnas en uttalad mening med 
aktiviteterna.  
     Lärare C tycker att det lite beror på hur skolgården på skolan ser ut. Hon anser att en bra 
skolgård bör ha lite varierad miljö och underlag. Varje skolgård har möjligheter för 
matematikundervisning där och lärare C tycker att det är upp till lärare att se dess möjligheter 
och planera utifrån det. 
     Lärare D anser också att det är viktigt med varierad miljö på skolgården. Hon ser 
möjligheterna till matematikundervisning i det som finns naturligt, husen, träden 
fotbollsplanen m.m. här ser hon möjligheter att arbeta med antalsuppfattning, geometri och 
begrepp som area, omkrets, länd m.m. 
     Lärare D ser också användandet av utemiljön i matematikundervisningen som en möjlighet 
för eleverna att få lära på olika sätt. Hon tror att elever lär sig på olika sätt och tycker sig ha 
sett att elever som har svårigheter med matematiken i läromedlet har klarat av den praktiska 
matematiken mycket bättre. Hon tror att det är viktigt att eleverna får erfarenheter av 
matematiken i verkligheten, i naturliga miljöer utanför klassrummet.   
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5.1.5 Planering av aktiviteter på skolgården 

Lärare A berättar att hon inte planerar annorlunda när hon ska använda utemiljön i 
matematikundervisningen. Hon utgår även då från målen för det år hon undervisar i, t.ex. 
ingår mätning i år 1:s kursplan och planerar hon in uteaktiviteter efter det. Hon tycker att hon 
har användandet av utemiljön i bakhuvudet när hon planerar men eftersom hon går ut i skogen 
en gång i veckan och har matematik tycker hon inte att hon har tid att planera för matematik 
på skolgården. Lärare A tror att det blir lättare att planera matematik utomhus om man 
verkligen schemalägger det. 
     Lärare B berättar att när hon planerar sin undervisning ute på skolgården ser hon bl.a. till 
elevernas intresse, som exempel den övning med fotbollsmålen som beskrivits tidigare. Hon 
berättar också att eleverna har varit ute i affärerna i staden för att titta på priser och gjort 
övningar där de fått träna på decimaltal. Detta har varit ett område i matematiken som tidigare 
visats sig väldigt svårt för eleverna. När sedan det nationella provet i matematik gjordes 
visade det sig att eleverna klarade decimaltalen väldigt bra och läraren tror att detta kunnat 
bero på att de fick öva praktiskt med något de hade erfarenhet av. Hon är medveten om att 
detta inte är skolgårdsmatematik men menar att det är ett sätt att planera inför de olika 
områdena. Annars använder hon sig mycket av att titta på målen, vad de ska lära sig och 
funderar sedan ut hur eleverna ska kunna lära sig och vilka övningar som kan passa för 
lärandet. Hon är också noga med att ha ett syfte med övningarna. 
     Lärare C tycker att det krävs mer planering när man ska använda utemiljön för 
matematikundervisning, material som ska tas med, hur grupperna ska se ut, eventuella 
extrauppgifter ska planeras och att man verkligen har tänkt igenom instruktionerna så att 
eleverna vet vad de ska göra. Hon tror också att det är viktigt att göra användandet av 
utemiljön till en vana för eleverna. Precis som lärare A tror lärare C att det vore bra att 
schemalägga uteaktiviteterna så att det verkligen blir av. Hon tror också på att verkligen 
använda hela arbetslaget när man planerar för uteaktiviteter så att det blir möjligt att gå ut 
med mindre grupper och kanske inte hela klassen. 
     Lärare D tycker inte heller, som lärare A, att det är någon skillnad vad gäller planering för 
att använda utemiljön i matematikundervisningen. Hon tycker att man kanske får tänka lite 
extra på vilka barn som ska arbeta ihop i grupperna då vissa barn kanske har svårare att 
fokusera och koncentrera sig utomhus och då framförallt på skolgården. Hon tycker också att 
det är viktigt att planera in aktiviteter ute så att det blir en vana för barnen. Vidare berättar hon 
att hon själv tycker att hon tänker för lite på utomhusmiljön när hon planerar sin 
matematikundervisning. Det tror hon beror på att hon inte är van vid det och då glömmer hon 
bort det. Hon har nu lånat litteratur av en kollega i ämnet utomhusmatematik för att få 
inspiration och även hon tror på att schemalägga särskilda tider för utomhusmatematik. 
 

5.1.6 Särskilt lämpade matematikområden för lärande i matematik på skolgården 

Lärare A anser att områden inom matematiken såsom mätning, vägning, geometri och en del 
taluppfattning går bra att arbeta med på skolgården. 
     Lärare B tycker att det finns många områden i matematiken som lämpar sig för skolgården. 
Det område hon dock tycker är enklast att genomföra ute är geometri. Andra områden är 
statistik, procent, bråk och symmetri.  
     Lärare C tycker som Lärare B att nästan alla områden inom matematiken går att genomföra 
på skolgården. Som exempel nämner hon statistik med hjälp av träd och växter, olika spel, 
problemlösning och geometri. Hon ser dock att när det gäller algebra får man tänka till lite 
extra.  
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     Lärare D anser att träna olika matematikbegrepp går bra att använda skolgården till, t.ex. 
omkrets och area. Hon tycker också att antalsuppfattning går bra att träna genom att hoppa 
hopprep och räkna olika saker. 

5.2 Analys av intervjuer 

De intervjuade lärarna använde sig alla, i varierad grad, av laborativt material som ett 
komplement till det läromedel som användes i matematik. De använde sig också av 
grupparbeten, problemlösning och matematiska samtal. Detta sätt att arbeta med matematik 
stöds i Lpo94 (2006), både vad gäller mål i ämnet matematik där det bl.a. står att eleverna ska 
ges möjlighet att ta initiativ, ansvar och lösa problem. De strävansmål som finns menar att det 
är skolans uppdrag att se till att varje elev bl.a. känner trygghet, lär sig att arbeta tillsammans 
med andra, visar respekt i samspel med andra och lär sig utforska, lära och självständigt 
formulera ståndpunkter (Lpo94, 2006). Lärarna i undersökningen påpekade att de pratar och 
diskuterar kring matematik och detta är en viktig del i barnens begreppsutveckling. Läraren 
får genom samtal reda på vad eleven redan vet och får då möjlighet att lära eleven nya 
begrepp som bygger på det redan kända (Johnsen Høines, 2002). 
     Piaget menade att det var barnets handlande i dess omgivning som var avgörande för 
vilken kunskap barnet besitter. Det är när barnet använder sig av konkreta objekt och 
undersöker dessa som kunskap byggs upp (Säljö, 2000). Detta beskriver två av de intervjuade 
lärarna. De elever som annars upplevdes ha svårt för matematik då de arbetade i läromedlet 
visade större förståelse då de fick använda sig av det de var trygga med och hade tidigare 
erfarenhet av, som exempel de elever som tränade aritmetik med hjälp av fotbollsspel och 
hopprepshoppning (5.1.3, andra stycket och 5.1.4, sista stycket). Barnet använder sig av sina 
tidigare erfarenheter när de utvecklar ett lärande där det är elevens verklighet som är 
utgångspunkten (Engström, 1998). Det var en av lärarna i undersökningen som uttryckte att 
hon hade denna utgångspunkt när hon planerade sin matematikundervisning, läraren som 
planerade fotbollsspelet. De andra lärarna tänkte i huvudsak på att det var viktigt för eleverna 
att få använda sig av hela sin kropp i sitt lärande, att det var det som skolgården och utemiljön 
var bra för. Även detta är ett skäl som styrks i forskningen, att få använda fler av sina sinnen 
gör lärandet mer lustfyllt (Thisner, 2007). Två andra skäl som kom fram i intervjuerna var att 
eleverna fick frisk luft och att det var ett sätt att nå fler elever eftersom eleverna lär sig på 
olika sätt. Får eleverna då möjlighet att använda sig av praktisk matematik, och då även 
utomhus, ökar chanserna till just detta (Molander m.fl., 2006). Att vara utomhus minskar 
också stresshormonet i hjärnan vilket gör att det är lättare att komma ihåg saker, möjligheten 
till lärande ökar (Anders Szczepanski, www.hallandsposten.se, www.svt.se ). 
     Lärarna i undersökningen uttryckt alla att de upplevde att de aktiviteter de hade utomhus 
på skolgården upplevdes som lustfyllt hos eleverna. Trots detta upplevde alla lärarna att de 
använde sig av utemiljön för lite i sin matematikundervisning. Två av lärarna uttryckte att de 
ville ha mer inspiration och litteratur i ämnet för att kunna utveckla arbetet utomhus. Malmer 
(2000) menar att läraren har till uppgift att ge eleverna möjlighet att skapa goda möjligheter 
för deras lärandeprocess. Hon menar dock att detta kan vara lättare sagt än gjort då få lärare 
har utbildning i ett undersökande och laborativt arbetssätt. En av lärarna hade gått en kurs i 
utomhuspedagogik men hon såg andra hinder då det gäller att använda skolgården i 
matematikundervisningen. 
     Vikten av att arbeta med det konkreta för att sedan gå över till det abstrakta för lärande i 
matematik betonas i forskning och litteratur kring ämnet. Malmer (2000) menar att det är 
viktigt med konkretion, stimulans och omväxling och att barnen ska få möjlighet att arbeta 
med öga och hand. Detta stärker barnens begreppsbildning. De intervjuade lärarna arbetade 
alla med att först konkretisera med olika material och laborationer för att sedan arbeta mer 
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abstrakt. Det var dock mer arbete med material och laborationer i klassrummet än ute på 
skolgården.  
     De intervjuade lärarnas uppfattning om skolgårdens möjligheter för lärande i matematik 
var i stort sett densamma. Alla kopplade detta lärande till det område i matematiken de tyckte 
passade bäst i utemiljön, t.ex. geometri och längd. Alla ser skolgården som en möjlighet och 
resurs i sin matematikundervisning och de har alla mycket idéer om vad man kan använda den 
till när det gäller de olika matematikområdena. Ingen av de intervjuade lärarna uttryckte att de 
såg elevernas lek på skolgården som en möjlighet till lärande i matematik och kopplingen till 
de olika matematikområden de nämnde. De tyckte också att möjligheten till användning av 
skolgården i matematikundervisningen var att den finns tillgänglig, den finns utanför dörren. 
Forsbäck & Olsson (2006) menar att det är när eleverna leker och får vara utomhus som de 
upptäcker och utforskar grundläggande begrepp i matematiken och att det gör att de bygger på 
sitt kunnande i matematik. Forskning visar också att leken är en hjälp för barnen att erövra sin 
omvärld (SOU 1997:157, s.48). Barn använder sin lek när de lär sig matematik. De hoppar 
rep, spelar spel och bygger med klossar. Lärare som använder sig av detta och ser 
matematiken i leken för in de matematiska begreppen i den dagliga verksamheten. De ger 
eleverna möjlighet att själva upptäcka detta och konstruerar inte särskilda situationer där 
eleverna ska titta efter ett speciellt område (Nämnaren TEMA, 2005).  
     Två av de intervjuade lärarna tyckte inte att det var någon skillnad i planering vad gäller 
klassrums- kontra skolgårdsundervisning i matematik. En av lärarna tyckte att det krävdes 
mer planering, material som ska plockas fram men även att planera tillsammans med sitt 
arbetslag. En av lärarna tyckte att hon hela tiden tänkte på vilka aktiviteter hon skulle kunna 
använda skolgården till oavsett vilket matematikområde hon arbetade med. Den här läraren 
uttryckte också att hon tittade på elevernas intressen och har dessa som utgångspunkt när hon 
planerar för matematik på skolgården. Den här läraren sade att hon har en positiv inställning 
till matematik utomhus, att hon tror och känner av egen erfarenhet att utomhusmatematik är 
något bra. Just detta menar Holden (Grevholm (red.) 2000) är en förutsättning för att eleverna 
ska få motivation i matematik. Det är lärarens egen inställning och uttryck för glädje för 
ämnet som eleverna ser. 

5.3 Observationer efter innehållet geometri 

5.3.1 Observation 1: 

Observationen gjordes på grusplanen på skolgården. En pojke och en flicka från 
förskoleklassen spelade kula. De använde stenkulor som finns att låna på skolan. De börjar 
med att ta tio kulor var och sedan började de bygga med kulorna. Flickan byggde med många 
kulor och pojken sa åt henne ”att bygga en pyrra”. Han hjälpte henne att bygga en pyramid 
med tre kulor i botten och en på toppen. Pojken ber flickan titta på sin ”pyrra”, han berättade 
för henne att han hade byggt ”en egen svår”. Han byggde en kropp med sex kulor i botten och 
två på toppen. Efter byggandet ställde de sig mittemot varandra och började kasta kulor, en 
kula i taget, på varandras byggen. De kastade inte i någon turordning utan kastade tills deras 
kulor tog slut. Pojken tyckte att han träffade flickans ”pyrra” men sade att ”hons var nog 
nedtryckt”. Ingen av dem kastade ner den andras kropp så till slut tröttnade de och gick iväg. 

5.3.2 Observation 2: 

Den här observationen gjordes på en del av skolgården där det finns asfalt. Tre pojkar deltog i 
en lek som de hittade på reglerna själv till. De hade en basketboll och en rockring. En av 
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pojkarna stod i mitten och höll rockringen vågrätt framför sig. De andra två pojkarna ställde 
sig mittemot varandra på varsin sida om pojken i mitten. De började med att studsa bollen till 
varandra och försökte kasta bollen i ringen. Pojken i mitten började snurra och vrida på 
rockringen, ”nu blir det svårt”, men de fortsatte med att försöka få bollen igenom ringen. Efter 
en stund bestämde de sig för att de skulle få poäng, de sade ”jag har 400, du har 500” och ”du 
har snyggast poäng”.  
     Efter ytterligare en stund ställde sig pojken med rockringen vid husväggen och höll 
rockringen vågrätt framför sig men ovanför huvudet och de andra två pojkarna började kasta 
bollen i ”basketkorgen”. Då pojken med rockringen upptäckte att han får bollen i huvudet hela 
tiden, ”nej, det blir inge bra, jag ställer mig här istället”, sprang han över till andra sidan av 
asfaltsplanen och ställde sig på en låg stenmur. De andra pojkarna är dock inte nöjda med 
detta, ”nej, det blir inte riktig basket” så de slutade att spela och går därifrån. 

5.3.3 Observation 3: 

Denna lek utspelade sig på skolgården, i sandlådan där det också står en stor klätterställning. 
Sandlådan är kvadratisk och klätterställningen har formen av en kub.  
     Barnen stod på led efter varandra, längs en av stockarna som sandlådans kant utgörs av. En 
av pojkarna ropade ”Klara, färdiga, kör!” och ett barn i taget sprang runt klätterställningen ett 
varv. Målet var där de hade startat. Efter ett tag ber barnen en av pedagogerna att ta tid på 
dem med sin klocka och barnen i kön började jämföra sina tider. När de börjar få tider började 
de också prata mycket mer med varandra i kön, ”jag tycker du är jättesnabb”, jag tror jag 
ligger fyra”, ”vem leder?”, vilken plats kom jag på?”, ”vem leder fortfarande?”, ”jag är nog 
trea”, ”kan vi inte ta två och två?”, ”varför springer vi inte alla på en gång?”, ”nej, det går ju 
inte”, ”6.41, oj, av en förskola”. 

5.3.4 Observation 4: 

Tre flickor satt och lekte i sandlådan. De lekte födelsedagskalas för ett av deras gosedjur. De 
satt under en trapp som tillhör klätterställningen. De byggde en konformad tårta av sand och 
formade och plattade till den med spadar. De hade satt pinnar i toppen av tårtan. De hade 
hinkar som de fyllde med sand och plattade till med spadarna, sedan vände de dem upp och 
ner och gjorde fler ”kakor”, ”vi bakar låtsasmuffins”. En av flickorna hämtade en sil och en 
sandform (formad som en elefant) och började med att sila ner sand i en hink, ”en sil, va bra” 
Bredvid de första flickorna började två andra flickor att sila och fylla en uppochnedvänd, lite 
kon med sand.  

5.3.5 Observation 5: 

Två pojkar stod och lekte med en rockring. ”Kolla, jag kan med halsen”, den ena pojken lade 
ringen runt halsen och rör på kroppen och huvudet för att få ringen att snurra runt halsen. Den 
andra pojken tittar på. Pojken som har rockringen sade ”kolla, jag kan med armen också” och 
han placerade ringen runt sin ena handled och satte igång med att rotera armen så att 
rockringen snurrar runt handleden. Han höll på en stund med detta. Den andra pojken tog över 
ringen och försökte få den att snurra runt midjan. Han rörde och vickade på kroppen men 
ringen ramlade ner på marken. Han försökte en gång till och fick samma resultat. Sedan ville 
den andra pojken också prova få ringen att snurra runt midjan men ringen ramlade ner på 
marken. ”Men foten då”, han satt ringen runt den ena fotleden och försökte hålla upp benet 
och snurra på det samtidigt men ringen ramlade ner på marken. Den andra pojken återtog 
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rockringen och gick och ställde sig på en cirka 1 meter hög och ½ meter bred mur. Han höll 
benet med rockringen runt fotleden utanför muren, ”kolla, nu slår den inte i backen”. 

5.3.6 Observation 6: 

Två flickor tog skolgårdskritorna och började rita hagar på asfalten. De provade ut rutorna 
med fötterna, ”vi börjar här, vi gör stora rutor”. Flickan började rita en kvadrat och sedan tre 
till. Flickorna fyllde i rutorna med färg och skrev sedan siffror i dem, ”jag skriver 3 här”. De 
fortsatte att rita rutor och fyllde på hagen tills det fanns 12 rutor, en av flickorna sa: ”jag visar 
hur den går” och hoppade i hagen. En tredje flicka kom och sade: ”jag ritar en här också” och 
ritade en egen hage som hon sedan ritade ihop med den första hagen, ”bra så man kan hoppa 
över”. 
     En fjärde flicka satte sig bredvid och ritade en kvadrat som hon sedan noggrant fyllde i. 
De flickor som började måla en hage ritade nu en ny, cirkelformad hage”, ”den ska vara 
tjockare”. 
     Det kom flera barn som ritade olika hagar. En flicka satte sig ner på marken och ritade en 
liten hage med små rutor. När hon var klar provade hon hagen, ”oj, jag får hoppa på tå”. 
     En annan flicka ritade en ”bubbelhage”, hon ritade 11 cirklar och skrev siffror i dem. 
     En annan flicka ritade en ”hjärthage” som bestod av hjärtan. 
     Flickan med ”bubbelhagen” ritade också en ”krysshage”. Där hon ritade kryssen skulle den 
som hoppar snurra runt ett halvt varv. 
 

5.4 Analys av observationer  

Utifrån de observationer som gjordes och den begreppslista som Nämnaren TEMA (2003) 
sammanställt, fann jag att vissa av begreppen var vanligare i barnens naturliga lekar än andra, 
de begrepp som beskrivs nedan. 
 
5.4.1 Begreppet form 
 
Detta begrepp fanns med i alla de observationer som gjordes. Dock var det inget av de barn 
som deltog i observationerna som pratade om geometriska former. Däremot är olika 
geometriska former representerade i lekarna. Barnen använder sig av och skaffar sig 
erfarenheter om formerna genom deras lekar.  
     Många av de geometriska formerna finns representerade i observationerna: 

• I observation 1 finns formen triangel med när barnen byggde pyramider när de skulle 
spela kula.  

• Formen cirkel finns med i observation 2 där pojkarna använde sig av en rockring när 
de spelade basket och observation 4 där en cirkelformad sil används för att sila sand i 
en hink. Denna form fanns också med i observation 5 där två pojkar rockar med 
rockringen. 

• I observation 3 och 6 finns formerna kvadrat och rektangel med. I observation 3 
sprang barnen runt en kvadratisk sandlåda och i observation 6 ritade de rutor till de 
olika hagarna. 
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 5.4.2 Begreppet mäta 
 
Av de lekobservationer som gjordes var det också fler av dem som innehöll begreppet mäta. 
Detta begrepp var även det ett begrepp som barnen inte använde sig av muntligt i någon större 
utsträckning. Dock förekom det begrepp som beskriver olika sätt att mäta, t.ex. liten, stor, 
tjockare och snabb.  
     Begreppet mäta fanns att hitta i lekarna och gav sig uttryck på detta sätt: 

• I observation 1 använde sig barnen av begreppet mäta när de bestämde sig för var de 
skulle och kasta i förhållande till pyramiden. I denna observation var det avståndet 
som mättes. Även i observation 2 mättes avstånd, avståndet till rockringen som bollen 
kastades i. 

• Observation 3 innehåller mätbegrepp som sträcka, längd och varv. I den här leken 
använde man sig av tid som mätinstrument för dessa begrepp. Barnen sprang varv runt 
klätterställningen och fritidspedagogen tog tid med hjälp av sin klocka. Det togs tid på 
en sträcka som hade en viss längd. 

 
 
 
5.4.3 Begreppet avbildning 
 
Enligt Van Hiele ((http://euler.slu.edu/teachmaterial/Van_Hiele_Model_of_Geometr.html) 
är begreppet avbildning ett tecken på att barnen har förmåga att analysera de geometriska 
objekten för att sedan kunna avbilda det.      
Detta begrepp förekom framförallt i observation 4 och observation 6: 

• I observation 4 gjorde några flickor sandkakor med hjälp av hinkar och spadar. Efter 
en stund kom två andra flickor och började göra likadana kakor, de hade tittat på de 
två första flickorna och vad de gjorde. 

• I observation 6 avbildades kvadrater och rektanglar när barnen ritade hagar. 
 
5.4.4 Begreppet mönster 
 
Detta begrepp förekom framförallt i observation 6. Barnen i denna observation pratade 
dessutom mycket om vilka mönster de ritade och hur de ritades. De hagar som ritades följdes 
av ett visst mönster med rutor för enkelhopp och dubbelhopp. Några av barnen använde även 
andra mönster än rutor till hagarna, hjärtan, cirklar och kryss.  

5.5 Utomhuslektion  

När jag berättade för barnen att de skulle få gå ut på skolgården och rita och hoppa hage 
uttryckte många av dem positiva reaktioner, ”jaa, va kul!” ”får vi rita, yippie!”. 
     Väl ute valde de varsin skolgårdskrita och började rita hagar tillsammans två och två. 
Under den stund de ritade sina hagar var jag passiv och gav få instruktioner. Detta för att jag 
ville ha möjlighet att lyssna på dem när de ritade. 

5.5.1 Att rita en hage två och två 

Två av pojkarna som arbetade tillsammans började rita en hage som bestod av sex rutor som 
det var meningen att man skulle hoppa runt i. De samarbetade och pratade mycket om hur 
hagen skulle se ut, bl.a. hördes ”den ska vara svår”, ”vi ritar stora rutor”. Båda pojkarna 
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hjälptes åt. De ritade rutorna på fri hand. En av pojkarna gick ibland och tittade på när de 
andra ritade. Han kommenterade deras hagar, ”oj, vilka små rutor…, vi har gjort stora!”. När 
de båda pojkarna tyckte att de är klara provhoppade de sin hage och såg nöjda ut. 
     Det andra paret barn bestod av en pojke och en flicka. De började rita varsin hage ett 
stycke ifrån varandra vilket gjorde att jag påpekade att de skulle rita en hage tillsammans. 
Flickan började då försöka rita ihop de rutor de ritat på varsitt håll och till slut fick de till en 
hage som såg ut som en traditionell hage men med fler rutor. De ritade också rutorna på fri 
hand och numrerade dem när de var klara. Pojken fortsatte att bygga på deras hage med fler 
rutor medan flickan provhoppade. Hon upptäckte att de hade ritat väldigt små rutor vilket 
gjorde att hon fick hoppa på tå för att inte nudda linjerna. När hon provhoppat ett tag ritade 
hon en oval där det var meningen att man skulle starta och skrev ”start i ovalen. De här två 
barnen jobbade var för sig och samarbetade inte mycket kring hagen. De pratade inte mycket 
med varandra.  
     Det sista paret bestod också av en pojke och en flicka. De här två började rita små rutor 
som de numrerade direkt. Ganska snabbt såg jag att det som blev viktigt för de här två barnen 
var att göra en så lång hage som möjligt, pojken ritade rutor och flickan kröp efter och skrev 
siffrorna. Det blev en enda lång hage med rutor på rad där man bara kunde hoppa på ett ben. 
De här två barnen samarbetade mycket hela tiden och pratade och diskuterade hur de skulle 
göra. De kom snabbt fram till att de skulle göra den längsta hagen. De ritade också rutorna på 
fri hand.    

5.5.2 Diskussion om hagarnas egenskaper 

När sedan alla var klara bad jag dem komma till de första pojkarnas hage. Jag frågade dem 
hur de hade tänkt när de ritade och de svarade att de ville att hagen skulle vara svår att hoppa 
i. Jag frågade då vad de tyckte var det svåra med deras hage och de svarade att det var att man 
var tvungen att hoppa runt och hela tiden på ett ben. Vi diskuterade vidare var man skulle 
börja hoppa och då visade de det. Min följdfråga blev att om man inte vet det och inte har 
någon att fråga, hur gör man då? Direkt böjde sig en av pojkarna ner och började numrera 
rutorna och sa ”nu kan man se”. Vi pratade vidare om vilka former man kunde se i hagen och 
en pojke svarade ”fyrkanter”. En av flickorna svarade ”kvadrater” och då pratade vi om vilken 
skillnad det är på de olika fyrkanterna, att rektangeln har två långa sidor och två korta medan 
kvadratens sidor är lika långa. En av pojkarna såg en ”triangel” och då pratade vi om hur en 
sådan ser ut. Dessa former kände de till och visste deras egenskaper. På barnens begäran 
räknade vi alla kvadrater och alla kom fram till fem stycken, utom de två pojkar som ritat 
hagen, de såg bara fyra kvadrater. När jag frågade om de kunde visa mig hur de kom fram till 
det pekade de och räknade alla kvadrater runtomkring den som bildades i mitten. När jag 
frågade om det inte var en kvadrat svarade de att det var det inte för den skulle man inte 
hoppa på. Då diskuterade vi vad det var för form på den och efter en stunds funderande såg de 
att det var en kvadrat. 
     Vi gick vidare till det andra parets hage. På frågan om vad de hade tänkt när de ritade 
hagen svarade även de att den skulle vara svår. De tyckte att det som var svårt med deras hage 
var att det var så små rutor att man var tvungen att hoppa på tå för att inte nudda linjerna. Jag 
frågade om man hade kunnat göra på något annat sätt så att det hade blivit enklare att hoppa 
deras hage och då svarade flickan ”större rutor”. Vi diskuterade hur man kan veta att rutorna 
blir tillräckligt stora att hoppa i och några svarade att det ser man bara och en av pojkarna 
svarade att man kunde mäta med foten. När vi pratade om det tyckte de andra barnen att det 
var en bra idé. 
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     Vi letade även former i deras hage och barnen hittade även här kvadrater och rektanglar. 
Nu använde de dessa begrepp, det var inget av barnen som sa ”fyrkanter”. Någon såg även en 
cirkel och flickan som ritat ovalen visade den och sa ”här har jag gjort en oval”. 
     Nu var det dags att titta på den sista hagen. Barnen som ritade den här hagen var väldigt 
ivriga och berättade genast att de hade ritat den längsta hagen av alla tre. På min fråga ”hur 
vet man det?” svarade alla att det ser man bara. När jag frågade hur lång den var räknade de 
två barn som ritat hagen antalet rutor, trettiosex stycken. Denna hage var längst och innehöll 
flest rutor men storleken på varje ruta var minst.  

5.5.3 Att hoppa hage 

Efter vi hade pratat om alla hagar fick de hoppa hagarna. Vi pratade om reglerna när man 
hoppar hage, att man kastar en sten på den första rutan, hoppar över den till den andra rutan 
och fortsätter hoppa hela hagen. När man har vänt och hoppat tillbaka plockar man upp stenen 
och hoppar över den rutan. Nuddar fötterna eller foten vid en linje får man lov att ställa sig i 
kön igen. De här reglerna verkade inte vara viktiga för barnen. De hoppade bara utan att kasta 
sten och eftersom de flesta hade ritat små rutor hamnade ofta fötterna på linjerna. När jag 
frågade dem om detta svarade de ”att så är våra regler”. 

5.5.4 Att rita en egen hage 

När de hade hoppat ett tag berättade jag för dem att de fick rita varsin egen hage och det satte 
de genast igång med. En av pojkarna började rita en väldigt stor hage med stora rutor, en av 
flickorna ritade en väldigt liten hage som hon sa var till en lite mus. Den andra flickan började 
rita en hage med andra former än rutor, det blev bl.a. trianglar och blommor. Alla barn var 
väldigt aktiva och ville att jag skulle titta på just deras hage. Jag såg inte att något av barnen 
använde sina fötter för att mäta storleken på rutorna men däremot ritade alla större hagar och 
rutor överlag. Även denna gång blandades fantasihagar med mönstret av traditionella hagar. 
De gick också runt och pratade med varandra, tittade och provhoppade varandras hagar. 

5.5.5 Diskussion om de enskilt ritade hagarna 

Diskussionerna kring barnens enskilt ritade hagar pågick under hela tiden de ritade sina egna 
hagar. Jag gick runt och pratade, diskuterade och frågade dem om deras hagar. Den pojke som 
hade ritat den stora hagen är väldigt nöjd och visar sin kompis hur man ska hoppa i den. När 
de har hoppat en stund frågar jag vilken ruta pojken tror är den största. Han pekar ut en av de 
två största. Jag frågar honom varför han tror att den är störst och han svarar att han ser det. Jag 
frågar den andra pojken och han pekade på den andra stora rutan. De var oense och då frågade 
jag om det skulle kunna finnas något sätt att få veta vilken av rutorna som var störst. När vi 
står där och pratar kommer fler av de andra barnen och lyssnar. Pojkarna tycker att man ska 
använda linjal för att få reda på storleken men då frågade jag hur man kan göra om man inte 
har någon linjal eller något måttband. Pojken som ritade hagen började då stega på längden 
den ruta han tyckte var störst och sedan den andra rutan. Det visar sig att ”hans” ruta är 
längre. Då sa den andra pojken ”men den andra rutan är tjockare…”. Då stegar den första 
pojken båda rutorna på bredden och det visade sig att den andra pojkens ruta var bredare. 
Tillsammans kom vi fram till att vi fortfarande inte visste vilken ruta som var störst. Då sa en 
av flickorna, ”men om man skulle trycka ihop den tjocka rutan så skulle den kanske bli längre 
än den långa…”. Vi pratade tillsammans om den lösningen men återigen kom vi fram till att 
vi fortfarande faktiskt inte visste säkert vilken ruta som var störst. Jag frågade om det skulle 
kunna finnas något sätt att ta reda på det och barnen funderade en stund. När jag såg att de 
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började tappa intresset frågade jag om det gick att mäta rutorna på något sätt för att ta reda på 
vilken som var störst. Då svarade den flicka som ville trycka ihop den tjocka rutan att man 
kunde gå runt rutorna och se hur många fötter det fick plats runt om. Jag bad henne pröva och 
hon stegade runt båda rutorna. De visade sig vara elva och en halv fot och nio fot runt om. Jag 
frågade om de visste vad längden runt om hette men det visste de inte. När jag berättade att 
det kallades för omkrets sa flickan som stegat runt rutorna att hon precis skulle säga det. 
     Barnen ritade och hoppade lite till och sedan var det dags att ha rast och då avslutade vi 
aktiviteten.  

5.6 Analys av utomhuslektion 

Under utomhuslektionen gavs många exempel på att det är viktigt att använda sig av barnens 
tidigare erfarenheter i deras lärande i matematik. När utomhuslektionen började och eleverna 
visste att de skulle rita hagar satte alla igång, alla visste vad som menades med en hage. De 
hade hoppat hage tidigare alla började rita rutor som de visade att man skulle hoppa i. I denna 
aktivitet fick eleverna möjlighet att utgå från sina tidigare erfarenheter av att rita och hoppa 
hage för att sedan pröva och göra om. Ett exempel på detta var när några av eleverna 
provhoppade sina hagar och upptäckte att de ritat för små rutor. När de sedan gjorde om 
hagen använde de sina fötter för att mäta storleken på rutorna. Under tiden de ritade hagarna 
diskuterade de matematiska begrepp som t.ex. stor, liten, fyrkanter och ordningstal. Här har 
man som lärare stor möjlighet att ta avstamp i det kända för att sedan utmana dem mot en 
kunskapsutveckling. De funderade och prövade olika hypoteser när de fick följdfrågor på det 
de diskuterade. Även här har läraren möjlighet att utifrån varje elevs utvecklingsnivå 
uppmuntra eleverna till diskussion med varandra och att utmana deras resonemang med 
frågor.  
     De flesta eleverna pratade och diskuterade med varandra när de ritade sina hagar, om hur 
de skulle se ut och de använde några geometriska begrepp som beskrev de rutor de ritade. I 
termer av Van Hieles nivåer kan dessa elever sägas ge uttryck för nivå 1, den analytiska 
nivån. Under diskussioner om vilka former som fanns ritade i elevernas hagar benämnde 
några elever kvadrater som fyrkanter. Kvadratens och rektangelns egenskaper diskuterades 
och eleverna kände till dess egenskaper. När de sedan ritade nya hagar och samma diskussion 
fördes användes genomgående begreppet kvadrat. När eleverna ges möjlighet att använda sina 
sinnen och arbeta konkret med matematik finns det större möjligheter att deras 
begreppsbildning utvecklas. En flicka visade på att hon hade förmågan att använda sig av inre 
bilder och dra slutsatser av dessa om geometriska former, detta genom att beskriva hur en 
bred men kort rektangel kunde bli smalare och längre om man ”tryckte ihop den”. Här gavs en 
möjlighet att hjälpa flickan att ”sträcka på sig”, hjälpa henne att använda sig av det hon redan 
vet och ger henne nya begrepp att ta till sig. 
     När utomhuslektionen började och eleverna fick reda på vad de skulle göra uttryckte fler 
av dem positiva reaktioner. Vidare under lektionen var alla elever engagerade och aktiva. 
Detta var en aktivitet eller matematiklektion som de inte var vana vid, det var något nytt och 
spännande. När eleverna senare ritade sin andra hage utvecklades dessa och det blev mycket 
lek och fantasi. Alla elever var engagerade och de pratade mycket med varandra om sina egna 
och kompisarnas hagar. När dessa nya hagar diskuterades uppkom nya frågeställningar kring 
hagarnas egenskaper och barnen använde sig av fler geometribegrepp. 
     Under utomhuslektionen samarbetade eleverna mycket med varandra. De använde sig av 
sitt språk och diskuterade med varandra, bl.a. om hur deras hagar såg ut. Även då eleverna 
fick rita egna hagar började de samarbeta och rita ihop hagarna. De sprang också runt och 
tittade på varandras hagar och även här diskuterades det mycket kring hagarnas egenskaper. 
De använde sig av varandras erfarenheter när de ritade sina hagar och  
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Det resultat jag fick av de intervjuer som genomfördes anser jag vara intressant. Jag 
uppfattade resultatet som om lärarna ansåg att de inte gjorde tillräckligt kring arbetet med att 
använda utemiljön. Trots detta och att forskning visar att det är positivt med omväxling och 
att använda sig av barnens lek och erfarenhet användes skolgården lite i matematik-
undervisningen. Deras svar visade dock att de ansåg att det var viktigt ur många aspekter att 
använda utemiljön. Vid frågan om skolgårdens möjligheter framgick det att de hade mycket 
idéer och tips på hur och i vilket matematikområde man som lärare kan använda skolgården 
för lärande i matematik. Ytterligare fann jag det intressant att en av lärarna ansåg att det tog 
för mycket tid till att gå ut på skolgården men att det gick bra att gå till skogen en gång i 
veckan, dit det var en längre väg. Jag uppfattade det som om lärarna ansåg att det skulle vara 
bra att schemalägga tiden för skolgårdsmatematik och det tror jag kan vara en start till mer 
aktiviteter utomhus. Alla lärarna ansåg att de inte använde skolgården tillräckligt mycket. Den 
fråga jag ställer mig då är att vad är då tillräckligt mycket? I förhållande till vad? Och varför? 
Syftet med att använda skolgården anser jag vara att ta hjälp av barnens erfarenheter och lek 
för att kunna ge eleverna möjlighet att utvecklas i matematik. En av lärarna diskuterade kring 
att det måste finnas ett syfte med att gå ut och det håller jag med om. Detta var dock inga 
frågeställningar jag utvecklade under intervjutillfällena. 
Intressant var att en lärare inte tyckte att hon tänkte på utemiljön när hon planerade men hon 
var en av de lärare som använde utemiljön och skolgården mest. 
     De lekobservationer jag gjorde på skolgården för att hitta geometri gav mig förståelse för 
hur mycket matematik det går att hitta i barnens naturliga lekar, inte bara geometri. Jag tror 
också att om man som lärare observerar eleverna på skolgården under rasterna kan man hitta 
matematik i alla lekar. De observationer jag genomförde var bara en bråkdel av alla lek som 
pågick under rasterna. 
     Utomhuslektionen som genomfördes var även den en nyttig erfarenhet för mig. Det var 
mycket intressant att få planera och genomföra lektionen och jag insåg vikten av att vara 
förberedd och ha en genomtänkt planering. Jag såg dock när jag skrev resultatet att jag hade 
kunnat ställa fler frågor och vidareutvecklat och utmanat barnens tankar mer. Ett ex. var när vi 
diskuterade den längsta hagen, där hade jag kunnat spinna vidare på att antalet rutor var flest 
men rutorna i sig var minst, alltså är inte antalet rutor det avgörande om man vill göra den 
längsta hagen. Jag hade också kunnat diskutera mer kring begrepp i geometrin som jag inte 
tog upp alls, t.ex. mönster och symmetri. En anledning till detta kan vara att det inte går att 
detaljplanera en sådan här aktivitet, man vet aldrig vad som ska dyka upp. En lösning på det 
skulle kanske vara att ha fler tillfällen och kanske bara lyfta vissa begrepp upp till ytan.  
     Barnen verkade även tycka att själva hoppande av hagarna var underordnat ritandet. De var 
inte alls intresserade av att hoppa hage och använda sig av reglerna. 
     Vidare arbete med geometrin som vi gjorde ute, hagarna, kan ju vara att man arbetar vidare 
på omkretsbegreppet för att sedan gå över till areabegreppet. Då barnen naturligt använde 
fötterna till att mäta skulle man också koppla detta till matematikhistoria och vilka 
måttenheter man använde sig av förr i tiden.   
     Vi diskuterade väldigt mycket kring att man behöver mäta saker för att vara säker på att 
något t.ex. är större än något annat objekt. 
     Jag ser detta tillfälle som en start till vidare lärande kring geometri. Först observera 
barnens lek för att hitta matematiken, sedan genomföra en aktivitet utifrån leken och där se 
vad barnen har för kunskap och sedan arbeta vidare med det de behöver lära mer om. Jag 
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kommer att ta detta med mig i mitt fortsatta yrkesliv som lärare och använda mig av detta sätt 
att arbeta kring matematiken. 

6.2 Metoddiskussion 

Jag har, inför mina intervjuer, försök skapa så heltäckande frågor som möjligt. Trots detta är 
det svårt att bedöma reliabiliteten. De intervjuade lärarna kom alla från samma kommun och 
arbetade alla inom den kommunala grundskolan. Detta gör att det inte går att generalisera 
resultatet i ett nationellt perspektiv utan enbart i ett kommunalt. Eftersom det under 
intervjuerna förekom följdfrågor går det inte att svara på om det skulle bli samma resultat vid 
en ny undersökning. Jag upptäckte också att svaren på de frågor jag ställde gick in i varandra 
och att det blev vissa upprepningar. Jag är också medveten om att själva intervjusituationen är 
känslig. Det är lätt att jag som intervjuare påverkar svaren med att uttrycka olika miner, 
medhållande eller nekande respons m.m.  
     De lekobservationer som gjordes uppfyllde sitt syfte i mitt val av metod. Jag valde att vara 
en icke deltagande observatör för att jag inte skulle störa eleverna i sina lekar. Detta 
fungerade bra men detta gjorde att jag inte hörde allt eleverna sade till varandra. Hade jag haft 
möjlighet att höra mer av vad de sade hade jag kanske kunnat planera utomhuslektionen mer 
utifrån de begrepp de själva använde. Nu planerade jag utifrån de begrepp som återfinns i 
bilaga 1. 
    Den utelektion jag genomförde hade som syfte att se hur man kan arbeta vidare med 
matematik utifrån elevernas naturliga lekar. Denna del av metoden anser även den uppfylla 
det syftet. Dock är det svårt att dra några slutsatser av hur elevernas lärande utvecklades i 
begreppsbildningen av denna utelektion men det var heller inte syftet. Om så hade varit fallet 
hade det varit nödvändigt med uppföljande lektionstillfällen under längre tid.  

6.3 Slutsats och vidare forskning 

De slutsatser jag kan dra utifrån mina frågeställningar är att lärare till liten del använder sig av 
skolgården i sin undervisning i matematik. Dock ser de skolgårdens möjligheter och kan se 
hur den skulle kunna användas i olika matematikområden. Lärarna planerar, till största del, 
sin undervisning i matematik utifrån läromedel, läro- och kursplaner. De använder sig i 
väldigt liten grad av barnens tidigare erfarenheter och naturliga lek som utgångspunkt vid 
denna planering. Genom de lekobservationer och den utelektion jag genomfört anser jag mig 
kunna påvisa att det finns många möjligheter att använda skolgården och elevernas naturliga 
lekar och erfarenheter till lärande i matematik. Många matematiska begrepp finns naturligt i 
barnens lekar som sedan går att jobba vidare med. Detta genom att utmana barnen med frågor 
och svårare problem att lösa.  
     Som vidare forskning anser jag att det skulle vara intressant att hitta en lärare som arbetar 
mer aktivt med skolgården som komplement i sin undervisning i matematik och som använder 
sig av elevernas naturliga lek som utgångspunkt. Att utifrån detta jämföra synsätt och 
planering med de resultat som framkom i detta arbete.       
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Bilaga 1 
Ord och begrepp i grundskolans geometri i aktuella läromedel år 1-6 (TEMA, Nämnaren, 
2003) 
 
Areamall  Geometrisk  Meter-system Skala 
Avbildning  Gradskiva  Meterband  Spegelbild 
Avstånd  Gradtal  Meterstav  Stapel 
Bottenyta  Hjälpmått  Mått  Stapeldiagram  
Bredd  Horisontell  Måttband  Stegmått 
Cirkel  Höjd  Måttsats  Storlek 
Cirkeldiagram Hörn  Mäta  Sträcka 
Cirkelformad  Kant  Mönster  Symmetrilinjer 
Cirkelskiva  Korsa  Omkrets  Tjocklek 
Delsträcka  Kortsida  Passare  Triangel 
Diagonal  Kubformad  Periferi  Två-dimensionell 
Diagram  Kubikmeter  Prick  Täcka en yta 
Diameter  Kvadrat  Punkt  Varv 
Dimension  Kvadratisk  Pyramid  Vertikal 
Enhetssträcka Kvadratmeter Rektangel  Vinkelhake 
Figur  Litermått  Rektangelområde Volym 
Form  Lodrät  Runt om  Vågrät 
Format  Långsida  Ruta  Ytterkant 
Föremål  Längd  Sexhörning  Ögonmått 
Förminska  Längdmått  Sida 
Förstora  Medelpunkt  Sidostycke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor:  

Yrkestitel ? 
Utbildning ? 
År i yrket ? 
Vilket stadium arbetar du just nu ? 
 

Vilken utbildning inom matematikdidaktik ingick i din utbildning? 

Kan du berätta hur du och din klass arbetar med matematik? 

Kan du berätta för mig vad du tänker på när du hör begreppet skolgårdsmatematik? 

Utnyttjar du skolgården i din matematikundervisning? 

Om du inte gör det, varför?  

Om du gör det, vilka möjligheter ser du med att använda skolgården i undervisningen? 

Hur planerar du aktiviteterna på skolgården? 

Anser du att det finns några särskilda matematikmoment som särskilt lämpar sig för 
skolgården? Om du tycker det, vilket eller vilka? 
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