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1 Inledning 

Detta arbete undersöker vad pedagoger tycker att det finns för möjligheter och hinder för en 

aktivare inlärning i matematik utomhus och några moment som med fördel kan studeras där. 

Intresset för detta område har väckts utifrån flera olika aspekter: 

 Varningssignalerna från folkhälsoinstitutet och i den aktuella debatten över barn och 

ungdomars alltmer stillasittande livsstil, inomhus, visar på en skrämmande utveckling mot en 

ökande ohälsa hos våra barn. Fysiska färdigheter är viktiga för barn både i skolarbetet och i 

vardagssituationer. Fysisk hälsa främjar koncentrationen och därmed inlärningsförmågan. 

Genom fysisk aktivitet förbättras barnens uthållighet och uppmärksamhet i 

inlärningssituationer (Grindberg 2000). Det är ett faktum att fysisk inaktivitet ger 

hälsoproblem. Barn som har dålig motorik är mer inaktiva än andra. Därför måste kunskap 

om vikten med fysisk aktivitet förmedlas och barnens intresse för andra aktiviteter än den rent 

teoretiska undervisningen stimuleras (Sigmundsson – Pedersen 2004). 

 Matematikundervisningen håller på att förändras på många olika områden. 

Innehållsmässigt ersätts isolerade uppgifter med temainriktade arbeten. Den traditionella 

matematiken ersätts med en mer praktisk och funktionell matematik. Pedagogen väljer själv 

metod och har stora möjligheter att tillsammans med eleverna påverka arbetssätten för att nå 

målen. Eleverna görs mer delaktiga genom öppna uppgifter där varierande och kreativa 

lösningar stimuleras. Elevernas eget ansvarstagande i inlärningsprocessen ökas och de får en 

mer aktiv kunskapssökande roll. Upplevelser, sinnesintryck och handling ökar förståelse och 

motivation till inlärning (Malmer 2002).  

 I vardagen finns matematik på många ställen. Det är viktigt att i elevernas 

matematikinlärning synliggöra detta och öka förståelsen genom många olika infallsvinklar 

(Skolverket 2000). Olika utomhuslektioner kan åskådliggöra användandet av matematik. 

Undervisningen varieras, fler sinnen aktiveras och eleverna får praktiska erfarenheter att 

”hänga upp” sina kunskaper på, samtidigt som eleverna deltar i aktivt arbete utomhus.  

 I detta perspektiv ställs frågorna; Vilka möjligheter och problem ser pedagoger med att 

välja ett elevaktivt arbetssätt utomhus? Vilka moment kan med fördel studeras utomhus?   

 

2 Teoretisk bakgrund 
Utomhuspedagogik är en ”sammanfattande beteckning för undervisning och fostran 

utomhus”. Utomhusdidaktiken problematiserar undervisningen utomhus genom forskning och 

praktisk erfarenhet. Dahlgren och Szczepanski argumenterar för att alla ämnen mer eller 



 5 

mindre kan praktiseras utomhus. De talar om integration av skolämnena i en utomhusmiljö 

där både kunskaps och färdighetsområden praktiseras. De pekar också på fysiska och 

autentiska erfarenheter som inte kan fås inomhus. Syftet med utomhusundervisning är enligt 

författarna att öka den personliga upplevelsen och motivationen. Strotz och Svenning betonar 

vikten av den kroppsliga och praktiska erfarenheten som de kallar för ”tyst kunskap”. Det är 

inte bara tal och text utan ”hela den kännande människan” som är viktig vid insamlandet av 

erfarenheter och kunskaper i praktiska övningar och situationer. Förutom att 

utomhusmatematik ger en verklig upplevelse och fysisk aktivitet skapar det möjligheter till 

socialt samspel och emotionellt engagemang (Lundegård, Wickman och Wohlin 2004).  

 

2.1 Historik  

Flera, inom sitt område, respekterade personer har genom tiderna framfört tankar om att gå 

från praktik till teori vid inlärning. 

 Från konkret till abstrakt inlärning talade redan Aristoteles (384-322 f. Kr) om samtidigt 

som han betonade vikten av det jordnära. Comenius (1592-1670) införde ”kunskapstrappan” 

där kunskap läggs till kunskap och där vi drar egna slutsatser istället för att läsa om det andra 

redan observerat. Comenius betonar vikten av att bygga kunskaper på gedigen grund och talar 

om barns olikheter som kräver olika och speciella inlärningsstilar. Pestalozzi (1746-1827) 

skriver att handen, huvudet och hjärtat alltid måste vara med när vi ska lära oss något. Key 

(1849-1952) betonar vikten av att bevara barnets lust till att lära och vikten av att ha de stora 

sammanhangen klara för sig vid inlärning. Begreppet ”Learning by doing” infördes av Dewey 

(1859-1952). Piaget (1896-1980) beskriver tankestrukturernas utveckling från barn till vuxen 

och förespråkar en uppfostran till aktivt undersökande av verkligheten framför ett matande av 

färdiga fakta. Vygotskij (1896-1934) betonar socialt samspel och integration med omvärlden. 

Egna aktiviteter blir det centrala för eleverna istället för färdiga lösningar och sanningar som 

läraren serverar. I många livssituationer är fantasin viktigast för att finna kreativa lösningar, 

detta gäller inte minst i matematiken (Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark, Lättman-Mach 

2005).  

 

2.2 Ohälsa 

Barn rör sig mindre nu än förr. Detta påstående känns rätt för alla, men det finns egentligen 

ingen forskning från förr om hur mycket barn rörde på sig. Skillnaderna i människors vanor 

har dock förändrats med tiden. Barns vardag innehöll mer rörelse förr än nu. Barn lekte mer 

utomhus, för det fanns inte plats att leka inne. Utevistelse betyder nästan alltid mer rörelse. 
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Alla gick eller cyklade till skolan istället för att åka bil. Utevistelse erbjöd också möjligheter 

att leka roliga lekar och träffa kamrater. Idag har barn mer stillasittande vanor. Den spontana 

leken och idrotten har minskat och ersatts av organiserade fritidsaktiviteter, datorer, tv och tv-

spel med mera. Vuxna kör barn med bil allt mer för att spara tid. Barnen utnyttjar också 

kollektiva transportmedel för att ta sig till skolan och andra aktiviteter. Mindre rörelse och 

mer mat kan leda till barnfetma. Barn äter idag mer än de behöver. Mindre rörelse och 

aktivitet kräver mindre matportioner. Ofta äter barn i förbifarten och snabbmat finns att tillgå 

nästan överallt. Förr var alla ordentligt hungriga när det var dags för mat men idag hinner inte 

alltid hungern kännas av mellan målen (Jansson – Danielsson 2003). 

  I uppnåendemålen för grundskolan står det att varje elev: ”har grundläggande 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan och miljön,”. I strävansmålen för idrott och hälsa poängteras skolans 

viktiga uppdrag att låta eleverna utveckla en sund livsstil som främjar hälsa. 

 Dessutom gjorde regeringen 2003 ett tillägg i läroplanen, Lpo-94, för att främja den 

fysiska aktiviteten. Rekommendationen var att alla elever erbjuds minst trettio minuter fysisk 

aktivitet per dag.  

 

2.2.1 God fysik påverkar inlärningsförmågan positivt 

Fysiskt välmående ökar inlärningsförmåga och koncentration. Förutom att fysisk aktivitet är 

en källa till glädje och ger ökad självkänsla förbättras uthålligheten och uppmärksamheten. 

För inlärning av färdigheter och begrepp är kroppsuppfattning och kroppskontroll viktiga 

förutsättningar. Elevers fysiska färdigheter påverkar andras uppfattning om eleven. Detta har 

stor inverkan på elevens självuppfattning och påverkar eleven både i skolarbetet och i 

vardagssituationer. Fysisk aktivitet skapar dessutom möjligheter till socialt samspel och 

samarbete vilket kan öka lust och motivation (Grindberg, Langlo, Jagtøien 2000). Fysiska 

erfarenheter och socialt samspel är förutsättningar för all utveckling menar Evenshaug & 

Hallen (2001) som visar på samspelet mellan individ och omgivning. Samspelet fungerar inte 

utan assimilation (en anpassningsprocess där individen försöker anpassa omgivningen efter 

sig själv) och ackommodation (individen försöker anpassa sig efter omgivningen). Författarna 

visar också på vikten av aktiva barn som manipulerar saker och ting i miljön och inte passivt 

reagerar på miljöns inflytande.  

 

2.3 Lära med alla sinnen 

Upplevelsens betydelse är kärnan i utomhusdidaktiken och grunden för varaktigt lärande där 

hela individen blir involverad via alla sinnen i olika sammanhang, skriver Gunilla Ericsson 
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(Lundegård med flera 2004). Även Gunilla Ladberg (2000) och Gudrun Malmer (2002) talar 

om vikten av att väcka intresse med upplevelser för att få eleverna personligt engagerade. 

Båda förespråkar fördelar med tematiskt arbete där kunskapsinlärning integreras över 

ämnesgränserna. Lärandet sker bäst ju fler sinnen som aktiveras och för det krävs andra 

inlärningssätt än att eleverna sitter stilla och lyssnar på läraren (Ladberg 2002). Likadant 

tycker Malmer (2002), som förespråkar ett laborativt och undersökande arbetssätt. Ju fler 

perceptionsvägar eleverna använder vid inlärning desto bättre förståelse och kunskaper 

befästs i inlärningsprocessen.  

 I skolans uppdrag anges att eleverna ska få uttrycka och uppleva sina kunskaper på olika 

sätt; genom att pröva olika uttrycksformer, uppleva känslor och stämningar. Bildningsgång 

och utveckling ska innefatta möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta 

kunskaper och erfarenheter. Dessutom ska förmågan till eget skapande höra till det som 

eleverna ska tillägna sig (Lpo 94).   

 

2.4 Minnet 

”Att praktiskt använda en kunskap är att behålla den” (s 38 Ladberg 2000).  

 Ännu finns inte så mycket forskning om hur människans minne fungerar, men man 

brukar tala om olika slags minnen beroende av vilka kunskaper det handlar om: 

 

• Procedurminnet handlar om det vi kan göra och är motståndskraftigt mot glömska. 

• Sematiska minnet handlar om faktakunskaper och blir sårbart efterhand som vi åldras. 

• Episodiska minnet är minnet av det man själv varit med om, och är också mer 

motståndskraftigt mot glömska. 

 

Forskningen talar också om olika tidsspann av minnet: korttidsminnet (arbetsminnet) och 

långtidsminnet (sådant vi minns från vårt liv). En bro bildas från korttidsminnet till 

långtidsminnet i hjärnan när inlärning sker med känsla och engagemang och praktiska 

kunskaper används (Ladberg 2000).  Evenshaug och Hallen talar också om utvecklingen av 

det strategiska minnet som innebär de processer som är innefattade i försök att bevara och 

hämta information från minnet. Strategiska minnet är beroende av arbetsminnet och barnens 

förmåga att använda olika strategier för att gruppera information. Ett vanligt sätt att minnas är 

att repetera flera gånger. Upplevelser och kunskaper kodas lättare om informationen är 

bekant.  Kapaciteten i korttidsminnet ökar med centrala nervsystemets mognad. Äldre barn 

presterar bättre på minnesuppgifter eftersom de kan gruppera information och deras 

erfarenhetsvärld är större än de yngre barnens (Evenshaug & Hallen 2001).  
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2.5 Verklighetsförankring 

I uppnåendemål för grundskolan står att skolan ansvarar för att varje elev: ”behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” (Lpo 94 s 12). 

 Utomhuspedagogiken erbjuder eleverna tillfällen där tidigare erfarenheter kan knytas till 

nya situationer. Dessa tidigare erfarenheter är oftast inte knutna till skolan och särskilt de 

yngre eleverna behöver många egna erfarenheter för att kunna befästa begrepp som leder till 

vidare lärande (Lundegård med flera 2004).  

 I den grundläggande matematikinlärningen visar inte barnens förmåga att använda 

matematiska symboler deras verkliga förståelse för situationer som har med matematik att 

göra. De behöver verkliga situationer, sitt eget språk och egna uttrycksformer, rita och 

beskriva med mera för att sedan utveckla detta till en formell kunskap. Det är därför viktigt att 

ha en undervisning där eleverna får skapa egna bilder som representeras av tal och händelser 

med matematikanknytning (NCM 2002). Enligt Nämnaren (2000) visar flera undersökningar 

att de yngre barnens lärande är situationsbundet. Där talas om den verkliga förståelsen till 

skillnad mot att lösa matematiska uppgifter i en lärobok. Det är därför viktigt att ta vara på 

problemlösningssituationer i vardagen och göra eleverna medvetna om matematiken i många 

olika situationer. 

 Flera författare tar upp vikten av att inlärningen är en process som blir till en helhet 

genom att tidigare erfarenheter möter ny kunskap och genom reflektion, utmaning och 

prövning leder till nya kunskaper. Redan Piagets lära talar om kunskaper som människan 

konstruerar med utgångspunkt från handlingar i omgivningen. Kunskaper som är knutna till 

erfarenheter, och inte till olika saker och människor, utvecklas genom samspel med sin 

omgivning (Høiens 2002). Enligt Malmer beskriver Dewey lärandet utifrån erfarenheter som 

en process, ”learning by doing”, med fem faser: 

  

• Tidigare erfarenheter synliggörs.  

• Eleven möter nya realistiska problem.  

• Tillägnandet av ny kunskap för att förstå situationen.  

• Pröva olika lösningar.  

• Pröva lösningarna i nya situationer för att få en förståelse.  

 

Många tillfällen i utomhuspedagogiken ger eleverna tillfällen att knyta erfarenheter och 

kunskaper till nya situationer. Livserfarenheter blir uppmärksammade och tidigare kunskaper 
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bekräftas medan nya skapas. Eleverna blir aktiva i sitt lärande. Likadant menar Malmer med 

sina sex inlärningsnivåer: 

  

• Tänka – tala, (erfarenheter och ordförråd).  

• Göra – pröva, (konkreta laborationer).  

• Synliggöra, (representationsformer).  

• Förstå – formulera, (abstrakta matematiska uttryck).  

• Tillämpning (Kunskapen används i nya situationer). 

• Kommunikation, (beskriva, reflektera med mera).   

 

Malmer beskriver också nödvändigheten av erfarenheter i samband med en språklig 

kompetens för begreppsbildningen. Även om många lärare jobbar med verklighetsanknuten 

matematik är det ofta i direkt anslutning till de tillrättalagda och strukturerade läroböckerna. 

Verkligheten ser annorlunda ut. Eleverna behöver utgå från en bit verklighet som sedan kan 

brytas ner i mer för eleverna tillgängliga delar (analytiskt arbetssätt). Detta ger också eleverna 

en större motivation för sin inlärning. Skolmatematiken ligger ofta långt ifrån elevernas 

verklighetsförankring både när det gäller språk och erfarenheter. Undersökande aktiviteter och 

laborativa uppgifter förekommer också i alltför liten utsträckning och elevernas inlärning, 

framför allt i de tidiga skolåren, blir för abstrakt (Malmer, 1990 och 2002).  

 

2.6 Lust och motivation 

Enligt riktlinjerna i Lpo 94 (s 14-15) skall läraren: ”stärka elevernas vilja att lära och elevens 

tillit till den egna förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 

olika uttrycksmedel, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”.  

Dessutom ska pedagogen enligt riktlinjerna planera och genomföra arbetet så att eleven 

”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga, upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt”. 

 I Skolverkets rapport (2003) beskrivs elevernas lust att lära främst i de tidigaste 

skolåren. Skoldagarna fylls där med lek, tema arbeten och språkstimulerande aktiviteter som 

är konkreta och omväxlande. Alla sinnen aktiveras och pedagogerna har ofta här en medveten 

strategi att stödja lustfyllt lärande. De fria arbetssätten övergår relativt snart till ett mer 

formellt lärande och olusten för matematik ökar hos många barn. I undersökningen betonas de 

praktiska och estetiska ämnenas betydelse och det finns en oro över neddragningen i idrott, 
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slöjd och bild.  Lusten att lära matematik hänger ihop med förståelsen.  Skillnader finns 

också i den individuella förmågan att gå från det konkreta till abstrakt tänkande och kräver 

anpassad och individualiserad undervisning och pedagogik.  

 Det finns, enligt rapporten, flera faktorer som påverkar och främjar lusten att lära. 

Behovet att förstå och att lyckas i matematiken är en av de viktigaste bitarna för en lustfylld 

inlärning. God självtillit och ett begripligt innehåll i skolarbetet är viktiga faktorer när det 

gäller att behålla lusten att lära matematik. För att undvika en enformig undervisning behövs 

variation och flexibilitet, samtidigt som pedagogen och eleverna för en diskussion med 

elevernas tankar och erfarenheter som bakgrund. Självtilliten och lusten att lära stärks när 

eleverna får känna delaktighet och får möjligheter att själva påverka sina studier. Förstår 

eleverna mål och syfte med sitt lärande blir det också lättare att möta hinder och svårigheter 

längs vägen. Alla elever behöver också en bra arbetsmiljö. Tid, arbetsro och ett bra socialt 

klimat är en förutsättning för att skapa en trivsam arbetsmiljö i skolan.   

 Pedagogen är den viktigaste faktorn för lusten att lära. Förmågan att inspirera, motivera, 

känna tilltro till elevernas förmåga att lära, utmana och engagera eleverna med mera gör att 

pedagogen deltar i inlärningen tillsammans med eleverna. Detta samspel mellan pedagog och 

elever är mycket viktigt. Det kräver att båda parter är medvetna om sina roller för att skapa 

goda förutsättningar för inlärning och att bibehålla lusten hos eleverna (Skolverket 2003). 

Även Gunilla Ericsson tar upp pedagogernas viktiga roll för att bibehålla lust och motivation 

hos eleverna till att vilja lära och söka kunskap. Hon beskriver pedagogen som en vägledare 

som erbjuder aktiviteter och upplevelser. Lärmiljön utanför klassrummets fyra väggar ser hon 

som en chans för eleverna att utöka sina tillfällen till socialt samspel och ett sätt att arbeta 

utefter elevernas egna möjligheter vilket medför bibehållen lust och motivation (Lundegård 

med flera 2004).  

 

2.7 Undervisningsmiljöer 

De traditionella skollektionerna är inte alltid så utvecklande för elevers inlärning. Ladberg 

(2000) skriver vidare om att bryta upp klassrummet och ta till vara andra konstellationer och 

arbetssätt för en bättre inlärning och då framför allt för en bättre språkförståelse. För att 

lyckas med detta behöver eleverna resonera, beskriva, tolka, förevisa, klargöra och be om 

förklaring. Inlärningsförmågan ökar när flera sinnen aktiveras hos eleverna jämfört med att 

stillasittande lyssna på läraren. För att tillgodose elever med olika inlärningsstilar behövs 

varierande undervisningsmiljöer. I klassrummet kan det handla om formell eller informell 

möblering, ljudnivå, ljusstyrka och möjlighet att kunna röra sig. Gunilla Ericsson (Lundegård 

med flera 2004) menar att eleverna erbjuds fler upplevelser utomhus, som leder till ett 
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varaktigt lärande, än innanför klassrummets fyra väggar. Utomhuslektioner kan leda till 

oförutsedda situationer som väcker nyfikenhet och förundran hos eleverna men kan skapa 

osäkerhet hos pedagogen. Löwing och Kilborn (2002) varnar för att kalla det laborativa 

materialet i klassrummet för konkret. Materialet är dött och kan inte konkretisera av sig själv. 

Däremot kan man använda och visa med materialet så att det underlättar den språkliga 

förståelsen av en operation eller tankeform.  För att erbjuda eleverna möjligheten att 

generalisera behövs mer än klassrummets laborativa material.   

 Molander med flera menar att skolgården kan bli en resurs. Många skolgårdars stora 

ytor utnyttjas, pedagogiskt, väldigt lite tid. Det går att anpassa skolgården för ett bättre 

utnyttjande under olika lektionspass och med en kreativ skolgård kan lärandet fortsätta för 

eleverna även under rasterna. Utflyttning av undervisningen innebär ett komplement till 

klassrummet. Att göra det som redan görs, men på ett annorlunda eller nytt sätt för att fler 

elever ska få möjlighet att kunna utnyttja sin ”egen” inlärningsstil. Frisk luft, rörelse och 

eventuella naturupplevelser blir bonus medan lust och ökad förståelse skapas hos eleverna 

(Molander med flera 2005).  

    

2.8 Lpo-94 och kursplan i matematik 

Enligt Lpo-94 ska skolan sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära, nyfikenhet 

och lust att lära och lära sig arbeta självständigt och tillsammans med andra. I pedagogens 

arbetsuppgifter ingår att denne skall genomföra och organisera skolarbetet så att eleverna ges 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

 

”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 
Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till 
elevernas harmoniska utveckling. Utforskande nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva 
efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina 
olika former”. 
 Lpo-94 (kap 2.2 Kunskaper s 11)  
 

 I kursplanen i matematik beskrivs ämnets utbildning som en god grund för studier också 

i andra ämnen.  Grundskolans uppgift är att hos eleverna utveckla kunskaper i matematik som 

behövs i vardagslivets olika situationer. Utbildningen ska också ge eleverna möjlighet att 

utöva matematik i meningsfulla situationer och lära sig aktivt söka efter förståelse och 

lösningar på problem.  
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3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka attityder och erfarenheter pedagoger i skolår F-5 har till aktiv 

matematik utomhus och att hitta några matematiska moment som med fördel kan studeras 

utomhus.  

 

4 Problemformulering 

1. Vilka möjligheter och/eller hinder ser tillfrågade pedagoger, i skolår F-5, att 

kombinera matematisk inlärning och uteaktivitet? 

2. Varför arbetar pedagoger med matematik utomhus? 

3. Vilka moment inom matematiken kan med fördel studeras utomhus? 

4. Vad och hur gör pedagoger som arbetar med matematik utomhus?        
 

4.1 Avgränsningar   

Undersökningen avgränsas till att gälla pedagoger i förskoleklass till och med år fem i Växjö 

kommun. Med pedagoger menas de lärare, förskollärare och fritidspedagoger som ansvarar 

för att eleverna når målen i matematik i skolår fem. Intervju görs endast med de pedagoger 

som arbetar med matematisk inlärning utomhus mer än femton gånger per läsår. Urvalet är 

gjort med hänsyn till de åldersgruppers pedagoger som är relevanta för denna lärarutbildning 

(skolår 1-5). 
 

5 Metod 

Vald metod är enkät och intervju. Uppföljande intervjuer görs med de lärare som arbetar 

aktivt med matematik utomhus. 

 Enkäten är en enklare och mindre tidskrävande metod än intervjun. Genom enkäten, 

som är skriftlig, nås många personer som får samma frågor. Svaren blir skriftliga och är lätta 

att bearbeta och jämföra. Enkäten används mest när det gäller attityder och åsikter, och 

svarsfrekvensen måste vara hög, minst 80 %, för att det ska ge ett meningsfullt och godtagbart 

resultat. Alla informanter får exakt samma frågor genom enkäten, kan svara i lugn och ro och 

utfrågas ungefär samtidigt. Det går bra att förena enkäter och intervjuer genom att vissa 

enkätsvar följs upp med en intervju.   

Intervjun ger till skillnad från enkäten möjligheter till fylligare och mer 

fullständiga svar och beskrivningar. Genom intervjun kan tveksamheter och missförstånd 



 13 

genast klargöras och forskaren har möjlighet att direkt ställa följdfrågor som han kanske 

inte tidigare tänkt på (Ejvegård 2003).    

 

5.1 Genomförande enkät 

Enkäten (se bilaga 1) konstruerades utifrån syftets frågeställningar med tilläggen kön och 

ålder för att upptäcka eventuella skillnader mellan de tillfrågade i attityder till och verklig 

matematikundervisning utomhus. Pedagoger från fem skolor tillfrågades om de ville delta i 

enkätundersökningen och de pedagoger som samtyckte fick fylla i en enkät som samlades in 

för att bortfallet skulle minimeras.  

 

5.2 Genomförande intervju 

Av de lärare som uppgett att de arbetar med matematik utomhus femton gånger eller mer per 

läsår gjordes kvalitativa intervjuer (se bilaga 2) med representanter från de olika årskurserna. 

De intervjuade var två pedagoger i förskoleklass, en pedagog som arbetar åldersintegrerat i 

klass ett till tre, en pedagog i år fyra och två pedagoger i år fem. Intervjuerna spelades in med 

diktafon och intervjufrågorna utgick från ett i förväg förberett frågeschema.  För att få en 

tydligare bild av pedagogernas svar ställdes förtydligande öppna följdfrågor som t ex hur, 

berätta mer etc. Intervjuerna transkriberades och verifierades av de intervjuade pedagogerna.  

 

6 Resultat 
Av de tillfrågade pedagoger som svarat på enkäten har samtliga lämnat tillbaka enkäten ifylld.  

 

6.1 Enkät resultat 

Könsfördelningen i enkätundersökningen gav:  

Av de trettiosex pedagoger som svarat på enkäten var 35 stycken kvinnor och en man.  

 

6.1.1 Åldersfördelning: 

Fem pedagoger var under 34 år. Åtta pedagoger var över 55 år och elva stycken var mellan 35 

och 44 år. Flest pedagoger, tolv stycken, var mellan 45 och 54 år. 
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6.1.2 Undervisande pedagoger i årskurs: 

Av de pedagoger som svarat på enkäten undervisade tolv pedagoger i åldersintegrerade 

klasser och förekommer därför i flera årskurser. Antalet pedagoger som ingått i enkäten är 36 

med cirka sex representanter från varje årskurs.  
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Av de tillfrågade undervisade tolv pedagoger i åldersintegrerade klasser och förekommer därför i flera 
årskurser. 
 

 

6.1.3 Matematikmoment som pedagoger uppgett kan användas utomhus: 

Mätning, geometri och de fyra räknesätten är de tre matematikmoment som flest pedagoger 

angett lämpliga att studera utomhus. De matematikmoment som pedagogerna nämner 

lämpliga att studera utomhus visas i tabellen nedan. 

 
Moment Frekvens (antal uppgivna svar) 
Mätning 23 
Geometri 18 
De fyra räknesätten 15 
Taluppfattning 9 
Begrepp 8 
All matematik kan studeras utomhus 8 
Tid 6 
Problemlösning 5 
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Antals uppfattning 4 
Ordningstal 4 
Sortering 4 
Statistik 4 
Mönster 3 
Volym 2 
Enheter 1 
Rumsuppfattning 1 
Symmetri 1 
Varje pedagog har lämnat mer än ett svar på matematikmoment som kan studeras ute. Dessutom anger åtta av 
36 pedagoger att all matematik kan studeras utomhus.  

 
 

6.1.4 Möjligheter pedagogerna ser med matematikundervisning utomhus: 

Konkret material, lära med hela kroppen, lustfyllt lärande, upplevelser och praktisk, 

vardagsanknuten matematik är de största möjligheter som pedagogerna ser med 

matematikundervisningen utomhus. Enkätsvaren redovisas i tabellen nedan. 

 
Möjligheter med utomhusmatematik Frekvens (antal uppgivna svar) 
Lära med alla sinnen (hela kroppen) 9 
Konkret material 8 
Praktisk, vardagsanknuten matematik 8 
Lustfyllt lärande (roligare)  6 
”Allt” 6 
Upplevelser 6 
Frisk luft och motion i samband med matematik 5 
Större plats för praktisk matematik 4 
Samarbete 3 
”Learning by doing” 1 
Mycket material utomhus 1 
Ämnesintegration (idrott/matematik) 1 
 
 

6.1.5 Hinder pedagogerna ser med matematikundervisning utomhus: 

Väderlek och för stora elevgrupper är de största hindren till utomhusundervisning enligt 

pedagogerna i enkätundersökningen. Det pedagogerna i enkätundersökningen uppgett kan 

hindra utomhusmatematik visas i tabellen nedan.   

 
Hinder med matematikundervisning 
utomhus 

Frekvens (antal uppgivna svar) 

Väderlek  12 
Helklass (för stora elevgrupper)  11 
Koncentration (annat som stör) 6 
Lätt att smita undan 5 
Ovana 4 
Idétorka 4 
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Tidsbrist 3 
Att det blir av 1 
Dålig utemiljö 1 
 
Dessutom anger sju pedagoger att det inte finns något som hindrar matematikundervisning utomhus. 

 
 

6.1.6 Antal gånger/läsår pedagoger arbetar med matematik utomhus: 

I fler än hälften av de kvantifierbara svaren uppger pedagogerna att de arbetar med matematik 

utomhus minst sex gånger per läsår. Fjorton av 26 pedagoger uppger att de arbetar mer än tio 

gånger/läsår med utomhusmatematik.  
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Fem pedagoger uppgav att de arbetade periodvis med matematik ute. 

 

 
6.2 Intervju resultat 

Från de pedagoger som i enkäten uppgett att de arbetar med matematik utomhus femton 

gånger eller mer per läsår valdes sex representanter ut från de olika årskurserna till kvalitativa 

intervjuer (se bilaga 2). 

 

6.2.1 Varför intervjuade pedagoger arbetar med matematik ute: 

För de flesta elever är matematik endast att sitta i klassrummet och jobba med mattebok, 

penna, linjal och suddgummi, säger flera av de intervjuade pedagogerna. För att göra 

matematikinlärningen mer konkret och ge eleverna fler infallsvinklar av matematik i vardagen 

utnyttjas skolans utemiljö, närmiljön och naturen på flera sätt än tidigare. En meningsfull och 

begriplig matematik ger eleverna ökad motivation samtidigt som det blir ett lustfyllt lärande. 

Pedagogerna tycker att det är lättare att kombinera olika ämnen utomhus. Samtidigt som 

eleverna får frisk luft och rörelse sker inlärning och eleverna upplever med hela kroppen och 

alla sinnen. Problemlösningsuppgifter ger bra diskussioner där samarbete tränas. Det är lättare 

att undersöka och utforska utomhus där det finns gott om plats och mycket konkret material 
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som gör lärandet naturligt, lekfullt och roligt. En pedagog påtalar särskilt fördelarna med 

uteaktiviteter för invandrarelever. De behöver konkret inlärning i matematik och svenska 

samtidigt som utevistelsen ger frisk luft, nya upplevelser, motorikträning och rörelse. 

Inlärningen underlättas genom många upplevelser och ”eleverna mår bra av att röra mer på 

sig och inte bara sitta still” säjer en av de intervjuade pedagogerna. De flesta moment som 

arbetas med utomhus följs upp i klassrummet med diskussioner, olika uppgifter och 

beräkningar. De pedagoger, som ofta arbetar med utomhusmatematik, skapar mycket av sitt 

material själva för att anpassa matematiken efter elevernas behov och nivåer.  

 

6.2.2 Vad pedagogerna arbetar med utomhus i matematik: 

• ALLT - endast pedagogernas idétorka kan stoppa det ibland. 

• Begrepp och jämförelser 

• De fyra räknesätten. 

• Geometri. 

• Uppskattning och mätning. 

• Statistik. 

• Tipspromenader med problemlösning. 

• Koordinatsystemet. 

• Tid och längd. 

• Kartor och skala. 

• Òlika material som finns ute. 

• Ytor och area. 

• Utnyttjar hus, staket, bilar, ja allt som finns i närmiljön till olika räkneuppgifter. 

• Olika lekar. 

• Mattesagor med naturmaterial. 

• Konstruktioner till exempel kojor. 

 

6.2.3 Hur Pedagogerna arbetar med matematik utomhus: 

• Upplevelser och undersökningar med konkret material till exempel kottar, pinnar, 

stockar och stenar.   

• Utnyttjandet av saker i närmiljön som till exempel hus, gräsmattor, flaggstänger, affärer, 

gator med mera. 

• Gemensamma lekar som tränar olika begrepp med mera. 

• Tipspromenader med problemlösningsuppgifter. 
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• Geometriska figurer uppmätta med pinnar och band. Omkrets och area räknas sedan 

ut. 

• Samarbetsövningar till exempel kojbyggen, insamlade av olika material som tränar 

begrepp med mera. 

• Tid. Uppleva tid. Hur lång tid tar det att… Vad hinner man på x sekunder, minuter med 

mera.  

• Hoppa hage och rep. Tränar ramsräkning, multiplikationstabellen med mera. 

• En ”egen” plats, där eleverna är förtrogna med miljön, som besöks regelbundet för olika 

typer av aktiviteter. 

• Jämförelser av längder, sträckor, höga träd, flaggstänger, hus med mera. 

• Staket, stenar och pinnar med mera som tallinjer. 

• Använda skolan och skolgården genom att räkna stolar, bänkar, fönster, dörrar, bilar, 

elever med mera. Priser på matportioner i skolmatsalen räknas ut. 

• Göra statistik på olika saker i närmiljön, till exempel hur många bilar kör förbi, hur 

många elever cyklar och så vidare. 

• Diskussioner och uppskattningar, som sedan kontrolleras på olika sätt för att ta reda på 

det rätta svaret.  

• Kartor i olika skalor på närområdet eller skogen. Som först upplevs och sedan ritas.  

• Promenader för att träna tid, räkna steg, träna lång/kort runda med mera. 

• Plantering och skötsel av till exempel solrosor som sedan används till räkning, mätning 

och jämförelser. Dessutom tränas här samarbete och social samvaro. 

 

De flesta moment som pedagogerna arbetar med utomhus, följs upp i klassrummet med 

teorietiska genomgångar, diskussioner, olika uppgifter och beräkningar.  

 

7 Analys 

Enligt Stoltz och Svenning (Lundegård med flera 2004) är syftet med utomhusundervisning 

att öka den personliga upplevelsen och motivationen. Detta styrks också av intervjusvaren i 

undersökningen. Pedagogerna anger dessutom vikten av lekfullt och roligt lärande i ett socialt 

sammanhang, samtidigt som eleverna får frisk luft och rörelse med motorisk träning. Vidare 

skriver Stolz och Svenning (Lundegård med flera 2004) att utomhusmatematiken skapar 

möjligheter till socialt samspel och engagemang. Samtidigt ger det en autentisk upplevelse 

och fysisk aktivitet något som också bekräftas i intervjusvaren.  
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7.1 God fysik påverkar inlärningsförmågan positivt 

I intervjusvaren anger pedagogerna möjligheter att kombinera olika ämnen utomhus, vilket 

underlättar inlärningen, samtidigt som motoriken tränas och eleverna får frisk luft. Eleverna 

ges möjlighet att uppleva med hela kroppen, öka aktiviteten och får möjlighet att fysiskt 

undersöka och hantera olika material.  

 Detta stöds av flera författare i böckerna Barn i rörelse och Överviktiga barn. 

Utevistelse innebär nästan alltid mer rörelse (Jansson-Danielsson 2003) vilket är positivt för 

det fysiska välmåendet och ökar koncentration och inlärningsförmågan (Grindberg med flera 

2000). 

 

7.2 Lära med alla sinnen 

De intervjuade pedagogerna betonar att en viktig orsak till matematikundervisning utomhus är 

möjligheterna för eleverna att uppleva med alla sinnen och hela kroppen. Pedagogerna menar 

också att matematik utomhus ger en ökad möjlighet till att konkret undersöka och utforska. 

Särskilt pedagogerna för de lägre åldrarna utnyttjar möjligheten att, utomhus, lära med hela 

kroppen och använda alla sinnen samtidigt som eleverna rör sig och tränar sin motorik. 

  Att lära med alla sinnen, i olika sammanhang, är grunden för varaktigt lärande. 

Inlärningsförmågan ökar när flera sinnen aktiveras hos eleverna jämfört med att stillasittande 

lyssna på pedagogen. Flera författare framhåller upplevelsens betydelse för inlärningen och 

vikten av hela individens engagemang (Ericsson, Ladberg, Malmer med flera). 

 

7.3 Verklighetsförankring 

Elevernas tidigare erfarenheter är oftast inte knutna till skolan och eleverna behöver många 

olika erfarenheter för att befästa begrepp som leder till vidare lärande (Lundegård med flera 

2004). I uppnåendemålen för grundskolan (Lpo 94) står att varje elev ska kunna använda 

grundläggande matematik i vardagen. En stor del av både enkät och intervjusvaren bekräftar 

detta genom att peka på olika konkreta material och praktisk, vardagsanknuten matematik. 

 

7.4 Lust och motivation 

I enkät och intervjusvaren anger pedagoger lustfyllt lärande som en viktig faktor för att arbeta 

med matematik utomhus. Utomhusmatematiken skapar genom lekar, diskussioner, konkret 

material, friare former, samarbete och social samvaro ett ökat intresse för och lust till 

matematisk inlärning.  
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 Behovet att förstå och att lyckas i matematiken är en av de viktigaste bitarna för en 

lustfylld inlärning. Ett begripligt innehåll och variation i undervisningen, samtidigt som 

pedagogen och eleven för en diskussion är faktorer som påverkar lusten att lära (Skolverket 

2003). Den viktigaste faktorn för att eleverna ska bibehålla lusten att lära är pedagogens 

förmåga att inspirera och motivera eleverna i ett socialt samspel (Lundegård med flera 2004).  

 

7.5 Undervisningsmiljöer  

Pedagogerna berättar i intervjuerna och enkätsvaren hur de utnyttjar saker i närmiljön till 

exempel flaggstänger, hus, gator, affärer med mera under matematiklektionerna utomhus. 

Även konkret material som till exempel kottar, pinnar, stenar och sand kan samlas in och 

bearbetas vidare på olika sätt och med olika syften. 

 För att tillgodose elever med olika inlärningsstilar krävs varierande 

undervisningsmiljöer. Eleverna erbjuds fler upplevelser utomhus, som leder till varaktigt 

lärande, än inne i klassrummet (Lundegård med flera 2004). Genom att bryta upp 

klassrummet och flytta ut undervisningen kan andra konstellationer och andra arbetssätt tas 

tillvara för en bättre inlärning (Ladberg 2000). Pedagogernas enkät- och intervju svar tyder på 

liknande uppfattningar.   

 Löwing och Kilborn (2002) varnar för att kalla klassrummets laborativa material för 

konkret. Istället bör eleverna erbjudas andra möjligheter att dra allmänna slutsatser där t ex 

skolgården, närområdet eller skogen kan vara en resurs.  

 

8 Diskussion 

Signalerna från olika instanser i samhället varnar för en tilltagande ohälsa bland barn på grund 

av en alltför stillasittande livsstil. Detta gör att samhället, skolan och även matematikämnet 

bör uppmuntra till en aktivare livsstil (Grindberg 2000). De pedagoger som deltagit i 

enkätundersökningen ser många fördelar, inte minst att eleverna får vara aktiva, med att 

bedriva undervisning ute.  

 Från att ha varit ett teoretiskt ämne med isolerade uppgifter har matematiken utvecklats 

mot ett arbetssätt där elevens eget ansvarstagande för inlärningsprocessen ökat. En mer aktiv, 

konkret och praktisk inriktning med fler öppna uppgifter och olika problemlösningar leder till 

ett ökat kunskapssökande och större engagemang hos eleverna (Malmer 2002). 

   I en målstyrd skola (Lpo 94) behövs olika vägar till målen för att passa elevers olika 

inlärningsstilar. Att ge eleverna flera infallsvinklar från varierande omgivningar ökar 

förståelsen hos eleverna och synliggör matematiken (Skolverket 2000). De intervjuade 



 21 

pedagogerna menar att elever måste få erfarenheter genom en varierad undervisning. 

Eleverna bör erbjudas möjlighet att arbeta med matematik utanför klassrummet och få fler 

erfarenheter och infallsvinklar till matematik i vardagen.  

 I syftet efterfrågas pedagogers attityd till aktiv matematik utomhus och några moment 

som med fördel kan studeras där. I enkätsvaren och intervjuerna uttryckte pedagogerna en 

positiv inställning med många möjligheter till matematikinlärning utomhus men också hinder. 

Över hälften av de pedagoger som deltagit i enkätundersökningen anger att de fler än tio 

gånger per läsår eller periodvis arbetar med matematik ute. Detta resultat ger en fingervisning 

om att pedagoger eftersträvar och önskar en aktivare och mer varierad undervisning i 

matematik. Pedagogerna anger att mätning och geometri är de moment som är bäst lämpade 

för att aktivt arbetas med utomhus medan huvudskälen till att inte arbeta med matematik 

utomhus anges vara för stora elevgrupper och osäker väderlek.  

 Anledningarna till att pedagoger arbetar med matematik utomhus uppges i huvudsak 

vara; inlärning och upplevelser med hela kroppen, konkret undervisning, ökad lust och 

motivation i kombination med rörelse, frisk luft och social träning.  

 De moment som flest pedagoger angett med fördel kan studeras utomhus var mätning, 

geometri och de fyra räknesätten. Dessa moment bearbetades genom upplevelser, 

undersökningar av olika saker i närmiljön i kombination med lekar. Efter avslutat arbetspass 

utomhus följs detta upp med diskussioner, uppgifter och beräkningar i klassrummet. 

 Åldersfördelningen på de pedagoger som svarat på enkäten är nog representativ för 

pedagoger som arbetar just i de lägre åldrarna i skolan. I enkäten blev fördelningen av 

pedagoger från de olika årskurserna jämn, där ungefär lika många från varje årskurs svarat. 

 Som väntat svarade de flesta pedagoger att mätning och geometri var de moment som 

med fördel arbetas med utomhus. Alla pedagoger gav många förslag på moment inom 

matematiken som man kan arbeta med utomhus och här är vetskapen om pedagogisk 

utematematik stor. Positivt nog såg också pedagogerna något fler möjligheterna till 

matematikundervisning utomhus än hinder (se resultatet). Trots att pedagogerna ser många, 

viktiga fördelar med utomhusmatematik låter de hinder som väder, tid, ovana, idétorka och 

stora barngrupper hindra denna lektionsform.  

 Förmodligen svarade flera i enkäten att de arbetar ute med matematik 1-5 gånger/läsår 

därför det upplevs som genant att inte göra det alls (se stapeldiagram under resultat). En 

positiv överraskning var det stora antal pedagoger som arbetar aktivt med matematik 

utomhus. Endast två pedagoger uppger att de aldrig arbetar med matematik utomhus. 

Förvånande är att så många i enkäten svarade att de jobbade med utematematik mer än 16 

ggr/läsår vilket faktiskt innebär ungefär en gång varannan vecka.  
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 Mot denna bakgrund är reliabiliteten (mäter vad som ska mätas) och validiteten 

(giltigheten) på studien i den undersökta gruppen hög. Samtidigt är det svårt att dra några 

generella slutsatser från detta begränsade underlag eftersom det kan finnas stora variationer, 

till exempel mellan olika geografiska områden och kulturer. Dessutom kan validiteten 

ifrågasättas eftersom de pedagoger som tillfrågats om att delta i enkätundersökningen har haft 

möjlighet att avböja och därmed inte kunnat lämna några resultat. Reliabiliteten i studien är 

hög eftersom enkätfrågorna sett likadana ut till alla informanter, genomförts under lika former 

och har stämt överens med frågeställningarna. Intervjuerna har också genomförts under 

liknande förutsättningar och frågorna ställts på samma sätt. För att ytterligare förstärka 

tillförlitligheten kunde flera pilotundersökningar ha gjorts både i enkät- och intervju del.  

 I inledningen beskrivs hur matematikundervisningen håller på att förändras. Elever görs 

mer delaktiga, tar ett ökat ansvar för inlärningsprocessen och får en mer kunskapssökande 

roll. Upplevelser med alla sinnen och praktisk handling ökar förståelsen och ger en ökad 

motivation till inlärning (Malmer 2002). Denna förändringsprocess är intressant sett ur 

pedagogens yrkesperspektiv och från föräldrahåll.  

 Enligt Lpo 94 och kursplanen i matematik ska eleverna utveckla kunskaper i matematik 

som behövs i vardagslivets situationer. Därför är det viktigt att ge eleverna en undervisning 

med verkliga situationer, olika uttrycksformer och problemlösning i vardagen för att öka 

medvetenheten om matematik i olika situationer. Utnyttjas detta utomhus skapas möjligheter 

till socialt samspel, fysisk aktivitet och emotionellt engagemang som leder till ökad lust och 

motivation hos eleverna. Intressant fortsatt forskning kan därför vara: 

 

• Vad gör skolans huvudman för att underlätta pedagogers möjligheter till matematik 

utomhus? Till exempel elevgruppers storlek, kompetensutveckling, utemiljöer. 

• Regionala skillnader. Hur pedagoger gör i norr/söder, stad/landsort etc. 

• Pedagogiska skolgårdar. Vilka är bäst anpassade för undervisning utomhus? Hur och på 

vilket sätt kan de utnyttjas? 

 

En möjlig slutsats är att pedagoger i skolår F-5 ser möjligheter och har en positiv inställning 

till matematikinlärning utomhus men att stora barngrupper och väderlek utgör hinder. En 

annan slutsats är att skolan ännu inte uppmärksammat problemet med elevers stillasittande 

livsstil eller kommit från de traditionella undervisningsformerna. Pedagoger har ännu inte 

börjat integrera 30 minuter fysisk aktivitet/dag (rekommendation från skolverket) i det dagliga 

skolarbetet där även matematiken borde ingå. 
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9 Sammanfattning 

Utifrån barns ökade stillasittande, förändringar i samhället och en matematikundervisning i 

förändring väcktes intresset för en undersökning om möjligheter och hinder till en för 

eleverna aktivare matematik i samband med mer rörelse och frisk luft. Flera författare, 

pedagoger och forskning påpekar vikten av att åskådliggöra användandet av matematik och 

göra undervisningen mer konkret och verklighetsanknuten. Upplevelser med hela kroppen och 

alla sinnen ökar förståelsen hos eleverna och därmed också deras lust och motivation till 

inlärningen. 

 En enkät och intervjuundersökning hos pedagoger verksamma i skolår F till fem gav 

många intressanta synpunkter på moment att jobba med ute samt möjligheter och hinder till 

utomhusmatematik. Även antalet lektioner med utomhus matematik/läsår visades i enkäten. 

 Resultatet uppvisade att alla pedagoger idag har en mycket god uppfattning om vilka 

fördelar eleverna ges med en aktivare utomhusmatematik men att de flesta bara har en till fem 

utomhuslektioner per år. Hinder som stora barngrupper och väderlek verkar inverka starkt. 

Många moment som med fördel kan studeras utomhus (till exempel mätning, geometri och de 

fyra räknesätten) åskådliggjordes också i enkäten. I intervjuerna skildrade de pedagoger som 

jobbade mycket med matematik utomhus hur och vad de jobbade med. Det enda som hindrade 

en del av dem var idétorka och brist på uppgifter och material. 

 Vidare intressant forskning i detta ämne kan vara pedagogiska skolgårdar, regionala 

skillnader och vad som görs hos skolans uppdragsgivare för att utveckla och stötta 

utomhusinlärningen.  

 Trots den stora medvetenhet som forskare och pedagoger har om fördelarna med 

utomhusinlärning för elever idag, arbetas det ändå förhållandevis lite med utomhusmatematik. 

Kompetensutbildning för pedagoger, mer material för utomhuspedagogik och fler 

pedagogiska skolgårdar är kanske något som kan hjälpa pedagogerna att utnyttja fler miljöer 

än bara klassrummet! 
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Enkät  
 
Hej! 
Vi, Lars och Christina, skriver ett examensarbete med titeln: Matematik - lära in ute. 
Vi vill gärna göra en kort uppföljande intervju med några av er som svarat på enkäten. 
Därför ber vi er att fylla i namn och telefonnummer.  Om utrymmet inte räcker till 
använd baksidan. 
 
1. Kön             Kvinna □                 Man □ 
 
2. Ålder           -34 år □           35-44 år □          45-54 år □          55- år □ 
 
3. Undervisar matematik i åk          F □          1 □          2 □          3 □          4 □          5 □   
 
4. Nämn några moment inom matematiken som du kan använda dig av utomhus. 
 

 
 

 
 
 
5. Vilka möjligheter ser du med matematikundervisning utomhus? 
 

 
 

 
 
 
6. Vilka hinder ser du med matematikundervisning utomhus? 
 

 
 

 
 
7. Arbetar du med matematik utomhus?       Nej □   
                                                                         Ja □   Ungefär hur många gånger under                                                                                                                                          
                                                                                    
                                                                                   ett läsår?_____________        
  
 
___________________________________ 
Förnamn och telefonnummer (behandlas konfidentiellt och kommer att klippas bort 
men behövs för en eventuell uppföljande intervju). 
 
Tack för hjälpen!  
Lars Nyström och Christina Grönsgård 
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Intervjufrågor: 
 
 
1a. Kön  Kvinna   

□ 
 Man  □    

2a. Ålder   -34 år □  35-44 år □ 45-54 år □ 55- år □   

3a. Undervisar  
matematik i åk 

          F  □ 1  □ 2  □ 3  □ 4  □ 5  □ 

 
 
4a. Varför arbetar du med matematik utomhus? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
5a. Med vad och hur arbetar du med matematik utomhus? 
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