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SAMMANFATTNING                                                                                                             
Internationella studier visar att svenska elever har försämrat sitt resultat i matematik. 

Flera forskningsrapporter visar att en mer varierad matematikundervisning kan öka 

kvalitén och höja elevernas måluppfyllelse. Vi vill undersöka om utomhusmatematik 

kan vara en effektiv och kompletterande metod till den traditionella 

matematikundervisningen. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur några lärare 

resonerar kring utomhuspedagogik och utomhusmatematik i undervisningen av elever i 

grundskolans tidigare år. Vi har även undersökt hur dessa lärare ser på möjligheter 

respektive begränsningar med utomhuspedagogik och utomhusmatematik. Vår studie 

utgår från intervjuer med fyra lärare i grundskolans tidigare år vid två skolor som har 

lång erfarenhet av arbetssättet. Resultatet visar att det finns både möjligheter och 

begränsningar. Lärarens roll har en stor betydelse i utomhusmatematik. Att läraren 

synliggör matematiken och hjälper eleverna att koppla ihop utomhusmatematiken med 

matematikundervisningen inomhus är av stor vikt.  Möjligheterna med arbetssättet är att 

eleverna får upptäcka matematiken med alla sinnen. Det sociala samspelet mellan 

eleverna gynnas och eleverna får använda mycket kroppsrörelse när de arbetar med 

utomhusmatematik. Begränsningar med arbetssättet menar samtliga respondenter 

framför allt är personalresurser och lärarens inställning.  
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1 INTRODUKTION 
Matematik är idag ett högaktuellt ämne i skoldebatten. Flera satsningar har påbörjats 

där syftet är att förbättra och förtydliga det pedagogiska uppdraget. Vi har erfarenhet 

av att undervisningen i matematik idag kännetecknas mycket av enskild mekanisk 

räkning. Utmaningen blir att hitta en mer varierad undervisning. Läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011a) rekommenderar att lärarna ska använda många 

olika redskap för att alla elever ska ta till sig och utveckla kunskaper. Eleverna ska 

kunna använda sin kunskap i vardagliga och matematiska situationer. De ska kunna 

beskriva och formulera sina kunskaper med hjälp av matematikens uttrycksformer 

(a.a.). I sin undervisning utgår lärare ofta från läroböcker. Om undervisningen 

varieras så att fler sinnen aktiveras ges sannolikt möjlighet till djupare förståelse 

(Szczepanski m.fl., 2006). Ett annat perspektiv som Szczepanski m.fl. (2006) tar upp 

är att i dagens samhälle rör sig elever alldeles för lite. Det är därför viktigt att ur ett 

hälsoperspektiv ta till vara på varje tillfälle till rörelse i undervisningen. Detta får 

eleverna utöva när pedagogerna använder sig av utomhusmatematik (a.a.). 

 

Vår erfarenhet är att man inte arbetar med utomhusmatematik på så många skolor 

idag. I artikeln Outdoor Matematics Trails skriver Moffett (2011) att det inte finns så 

många skolor i Storbritannien som arbetar med utomhusmatematik. Anledningarna 

som hon har kommit fram till är flera. Lärare saknar ofta kunskap om undervisning 

utomhus. Hon lyfter fram bristen på tid och otillräckliga resurser som möjliga hinder. 

Moffett (2011) lyfter fram att alla former av utomhuspedagogik ger en direkt 

erfarenhet av den naturliga världen. Hon menar vidare att lärande utomhus kan i sina 

bästa former ses som verklig inlärning. Detta kan därför hjälpa till att ge skolämnen 

liv, där aktiva och involverade deltagare lär genom vad de gör. I artikeln lyfts det 

även fram att eleverna kommer att få problem att använda sina kunskaper utanför 

skolan om de inte får möjlighet att engagera sig i verkliga problem (a.a.). 

 

Internationella studier som PISA och TIMSS visar att elever i Sverige har försämrat 

sina resultat i matematik (Skolverket, 2012b). De nationella proven visar att elever i 

Sverige behöver bli säkrare i matematik för att alla ska kunna nå upp till 

kunskapsmålen (Primgruppen, 2013). Detta gör att skolorna i Sverige måste göra 

flera satsningar inom ämnet matematik. Sedan höstterminen 2012 har skolorna satsat 

på matematiklyftet, som innebär fortbildning inom matematik för lärare. Eleverna 

har också fått utökat timantal i matematik i årskurs 1-3 från hösten 2013 (Skolverket, 

2013b).  

 

Skolverket (2013a) lyfter fram att PISA-undersökningen handlar om hur väl elevens 

matematiska kunskaper är redo för framtida möte i arbetsliv, privatliv, utbildning 

m.m. I PISA 2012 fick eleverna bland annat ta ställning till påståenden som handlade 

om lärarnas undervisning i matematik.  Det handlade bland annat om kognitiva 

aktiviteter där läraren ställer frågor som får eleverna att reflektera. Läraren ger 

eleverna problem där det inte finns någon direkt tydlig lösningsmetod och som 

kräver att eleverna praktiserar sina kunskaper i nya sammanhang. Kognitiva 

aktiviteter används i mindre omfattning bland svenska elever än vad de görs i övriga 

länderna i undersökningen (a.a.). 
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TIMSS 2011 visar enligt Skolverket (2012b) att elever i Sverige har lägre kunskap 

än genomsnittet i EU/OECD länderna inom matematik. Genom enkäter för elever, 

lärare och skolledning visar studien att elever i Sverige tillhör de som värdesätter 

matematik minst.  För att öka elevernas intresse och öka deras förståelse behöver 

undervisningen sättas in i ett vardagsnära sammanhang. Enligt TIMSS 2011 gör 

svenska matematiklärare detta i mycket mindre utsträckning jämfört med 

genomsnittet för lärarna i EU/OECD (Skolverket, 2013a). 

 

Under vår utbildning har vi båda läst på Linnéuniversitetet inriktningen “           

                     ”                                                          

matematik. Vi båda har dessutom erfarenhet av att arbeta utomhus och ser utemiljön 

som en naturlig plats för undervisningen. Vi vill i detta arbete titta närmare på skolor 

som arbetat med utomhusmatematik under en längre tid. Vi är också nyfikna på hur 

lärare på dessa skolor resonerar och på vilket sätt utomhusmatematik kan vara ett 

komplement till den traditionella undervisningen. Moffett (2011) menar att mer 

forskning behövs kring utomhusmatematik och om hur läraren kan få till bra verkliga 

undervisningssituationer med eleverna. Det bör inte enbart handla om 

klassrumsaktiviteter som bedrivs utomhus. 

 

Vi har valt att göra intervjuer på två olika kommunala skolor i södra Sverige. Båda 

har arbetat med utomhuspedagogik och utomhusmatematik under cirka 15-20 år. 

Eftersom lärarna på dessa skolor har arbetat med utomhuspedagogik och 

utomhusmatematik under så många år hoppas vi att med hjälp av intervjuer kunna få 

en bra inblick i deras erfarenhet av arbetet. Detta arbete kommer leda fram till hur 

lärare kan arbeta med utomhusmatematik, som ett komplement till den traditionella 

matematikundervisningen.  
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2 SYFTE 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur några lärare resonerar kring 

utomhusmatematik i undervisningen i grundskolans tidigare år. Undersökningen rör 

några lärare i två skolor som har lång erfarenhet av att arbeta med utomhuspedagogik 

och utomhusmatematik. Utifrån syftet har följande frågor formulerats: 

 

 Hur resonerar lärarna kring utomhuspedagogik och utomhusmatematik? 

 

 Vad ser lärarna för möjligheter kring utomhusmatematik? 

 

 Vilka begränsningar/hinder upplever lärarna beträffande utomhusmatematik? 
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3 TEORETISK BAKGRUND 
Patel och Davidsson (2011) lyfter fram att begrepp är de minsta byggstenarna som 

man i ett undersökande arbete använder sig utav.  Författarna menar att det är viktigt 

att definiera de begrepp som en undersökning bygger på. Vi kommer i detta kapitel 

beskriva de olika begrepp som vi använder oss av i arbetet. Inledningsvis beskriver 

vi översiktligt undervisning och lärande. Därefter går vi in på begreppen 

utomhusdidaktik, utomhuspedagogik och utomhusmatematik.  

 

Eftersom matematik är ett ämne som innehåller många olika delar kommer vi även 

göra en beskrivning av skolmatematikens olika delar. Vi kommer sedan att avsluta 

kapitlet med att beskriva lärarens roll i utomhusmatematik och berätta om 

Matematiklyftet och Learning Study, fortbildningar som många skolor i Sverige 

arbetar med.  

 

 

3.1 Undervisning och lärande 
I traditionell undervisning menar Szczepanski m.fl. (2006) att lärandet ofta utgår från 

läroböcker och ger upphov till ett ytinriktat lärande där vi ser och hör. När eleverna 

får använda sig av flera sinnen blir lärandet sannolikt mer djupinriktat (a.a.). Rystedt 

och Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisning som en aktivitet där 

elever inte enbart deltar mentalt utan också arbetar praktiskt. Det som utmärker 

laborativ matematikundervisning är att fler sinnen tas i bruk och att det finns en stark 

koppling mellan konkret och abstrakt (a.a.). Enligt Skolverket (2011b) är det primära 

syftet med laborativ matematikundervisning att eleverna genom laborationer ska få 

uppleva, upptäcka eller återupptäcka någon del av matematiken och inte bara få den 

introducerad från en bok, i färdig form. Det handlar om att få möjligheter att skapa 

och uppleva matematik (a.a.).  

 

När det gäller varierad matematikundervisning menar Skolverket (2011b) att det kan 

vara såväl lämpligt som naturligt att i undervisningen variera arbetssätt. För att 

utveckla förmågorna ska eleven kunna formulera, reflektera, argumentera och 

kommunicera. Detta kräver en viss variation av arbetssätt och arbetsform. Målet för 

undervisningen är att eleverna ska lära sig matematik, samtidigt som eleverna har 

olika förutsättningar för detta. Variationen bör därför i första hand handla om att 

variera infallsvinklar av innehållet i undervisningen så att den utgår ifrån olika 

individuella behov (a.a.). 

 

Traditionellt sett har man inom lärarforskning och läroteori tyckt att lärandet handlar 

om något så övergripande som kunskap och färdigheter, vi lär för livet. Lärandet är 

en nödvändighet för att bevara och utveckla samhället. Illeris (2007) menar att 

lärandet innehåller processer och dimensioner. Han tar upp att samspel och 

tillägnelse är grundläggande aktiva processer som är nödvändiga för att vi ska lära 

oss något. I samspelsprocessen handlar det om samspelet mellan individen och 

omgivningen där tid, plats och materiella möjligheter i stark grad påverkar denna 

process. I tillägnelseprocessen handlar det om den individuella psykologiska 

bearbetningen och den är i grunden rent biologisk (a.a.). 

 

När det gäller tillägnelsen menar Illeris (2007) att den sker enbart på det individuella 

planet och den processen består av ett innehåll och en drivkraft. Detta menar även 



5 

 

 

Ahlberg och Wallby (2000). De skriver att en förutsättning för att elever ska bli 

intresserade av matematik och upptäcka matematikens användbarhet, är att de har 

tilltro till sin egen förmåga att förstå och lära. Skolan ska sträva efter att eleverna 

redan från början känner sig motiverade till matematiken (a.a.). Vidare menar Illeris 

(2007) att hänsyn måste tas till samtliga tre dimensioner för allt lärande. Det man lär 

sig, kunskaper, färdigheter, insikter, åsikter, attityder är själva innehållsdimensionen. 

Det är här individen utvecklar sin förståelse och kapacitet. Men för att individen ska 

tillägna sig innehållet så måste det till lust, vilja och intresse, och det är detta som 

benämns drivkraftsdimensionen. Den tredje dimensionen handlar om samspel. Här är 

det individens förmåga till handling, kommunikation och samarbete, dels i 

klassrummet men även i ett övergripande samhällsperspektiv (a.a.).  

 

För att eleverna ska lära sig matematik, måste de få erfarenheter och få upptäcka 

matematiken i sin omvärld. Deras förståelse växer fram under lång tid och är en 

process som kräver ett samspel mellan olika faktorer. Dels att möta matematiken i 

många olika sammanhang och i samspel med kamraterna diskutera matematiken och 

lära sig utav varandra. Fler elever vågar pröva sig fram för att lösa en 

matematikuppgift om de innan diskuterar olika lösningar med sina kamrater och 

därigenom upptäcka att man kan tänka på olika sätt (Ahlberg och Wallby, 2000). 

 

 

3.2 Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik 
Utomhuspedagogik används ofta som en sammanfattande beteckning av 

undervisning som äger rum utomhus. All kunskap kan användas mer eller mindre i 

utomhusmiljöer. Det är viktigt att lärandet sker i olika sammanhang och i olika 

miljöer. Genom att arbeta i utomhusmiljöer erbjuder vi eleverna ett varierat lärande 

där de kan använda alla sina sinnen (Lundegård m.fl., 2004). 

 

Utomhusdidaktik är en annan beskrivning på undervisning som äger rum utomhus. 

För att planerar innehållet i ett utomhusdidaktiskt arbetssätt använder läraren sig av 

de didaktiska frågorna vad, hur och varför? Detta görs för att problematisera 

innehållet i undervisningen. Läraren problematiserar också relationen till vilka som 

undervisas och vilka syften den har med undervisningen (Lundegård m.fl., 2004). 

 

Läraren kan använda sig av utomhuspedagogik i alla ämnen och utomhusmiljön blir 

då ett viktigt komplement. När eleverna får arbeta utomhus får de använda sina 

kunskaper i ett nytt sammanhang. Utomhusmiljön används därför för att förtydliga 

och konkretisera undervisningen, för att eleverna ska förstå och komma ihåg bättre 

(Molander, 2012). 

 

Fägerstam (2011) har i sin avhandling Space and Place kommit fram till att utemiljön 

skapar positiva erfarenheter och ett kollegialt lärande. Utomhusundervisning främjar 

elevernas sociala kompetenser och samarbetsförmågor eftersom eleverna ofta arbetar 

i mindre grupper och blir därmed mer delaktiga. Studien visar att eleverna i 

utomhusgrupperna uppnår bättre studieresultat. I utomhusmatematik visar 

avhandlingen att undervisningsformen är mer effektiv och den ökar också elevernas 

miljömedvetenhet (a.a.). 
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3.3 Utomhusmatematik 
Utomhusmatematik innebär att eleverna får undersöka, experimentera och arbeta 

med matematiken på ett laborativt sätt utomhus. Gjesing och Dall (2011) beskriver 

att genom aktivitet och handling sker utveckling. När eleverna använder sig av 

utomhusmatematik får de experimentera och fokusera. De tränar med hjälp av rörelse 

och lär sig rumsliga relationer och begrepp, uppfattning av rytm och tid, samarbete, 

koordination, att vänta på sin tur och att kunna utföra flera handlingar samtidigt 

(a.a.). 

 

Matematiken finns överallt och inte bara i matematikboken. Utomhusmatematik kan 

bedrivas på många olika sätt. Det är upp till varje skola att bestämma vilket som 

passar bäst för gruppen och vad syftet är med övningarna (Molander, 2012). Både 

Gjesing och Dall (2011) och Molander (2012) skriver om vikten att eleverna får 

förståelse för matematik. Förståelsen bygger på samspel mellan kunskap och 

erfarenheter (Molander, 2012). Björkman och Reistad (2010) har intervjuat och 

observerat lärare som arbetar med utomhusmatematik. De säger att när de arbetar 

med matematik utomhus fångas alla mål i matematik in och även många mål i andra 

ämnen. De beskriver att eleverna ofta får redovisa för varandra eller spela upp 

“                ”                                 lem, som kompisarna ska lösa. I 

denna uppgift tränar eleverna förutom matematiken också på muntlig framställning, 

att lyssna och att samarbeta (a.a.). 

 

För många elever är matematikundervisningen alltför abstrakt. Att bara arbeta med 

siffror och andra symboler är delvis obegripligt för en del elever. Lärarens uppdrag 

är att hjälpa alla elever att utveckla begrepp, tankeformer och strategier så eleverna 

får en stabil grund att stå på. De flesta utomhusövningar i matematik innebär att 

eleverna ska samarbeta och prata matematik. Det är först när eleverna själva 

använder och beskriver ord och begrepp inom matematik som det blir deras egna. 

När eleverna får arbeta på detta sätt så ökar deras förståelse till skillnad mot om de 

läser själva eller hör läraren säga dessa ord och begrepp. Att eleverna får veta målen 

med matematikövningen och att de får lagom utmaningar på lämpliga nivåer är en 

förutsättning för att eleverna ska lyckas (Olsson och Forsbäck, 2006). 

 

Allt för många skolor i Sverige arbetar med matematikundervisning enbart i 

klassrummet (Björkman och Reistad, 2010). Där läraren har en kort genomgång av 

bokens kapitel för att eleverna sedan ska kunna arbeta med enskild räkning i boken. 

Björkman och Reistad (2010) menar likt Szczepanski m.fl. (2006) att denna 

undervisningsform endast ger ytinriktad kunskap. Vilket betyder att risken finns att 

eleverna följer en rutin utan att reflektera över vad de gör och varför. För att ges 

möjlighet till djupinriktad kunskap krävs det en varierad undervisning där eleverna 

får använda alla sina sinnen, där de får lösa problem, resonera och kommunicera 

matematik (a.a.).  

 

Utomhusmatematik kan främja elevernas lärande i matematik menar Gjesing och 

Dall (2011). De ser också utomhusmatematik ur ett hälso- och trivselperspektiv. Ett 

hälsoperspektiv gynnas eftersom eleverna får frisk luft och mycket rörelse. 

Trivselperspektivet gynnas när eleverna får samarbeta i mindre grupper, där alla 

eleverna har möjlighet att komma till tals och diskutera olika lösningar och strategier 

(a.a.).  Gjesing och Dall (2011), Molander m.fl. (2012), samt Olsson och Forsbäck 
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(2006) skriver alla om olika övningar som kan användas inom utomhusmatematik. 

De har delat in övningarna i olika områden som de tycker lämpar sig bra för 

utomhusmatematik. Alla övningarna har tydliga beskrivningar om hur de kan 

genomföras med elever och det går att läsa vilka syften och mål eleverna tränar på i 

varje övning.  Nedan beskrivs de olika momenten i matematik, som eleverna arbetar 

med i skolan. 

 

 

3.4 Skolmatematikens innehåll 
I matematiken menar Ahlberg och Wallby (2000) att det finns många svåra symboler 

och begrepp. Elever utvecklar sin matematiska förståelse under hela livet i samspel 

med föremål och människor i omvärlden.  För att dessa ska få en innebörd för 

eleverna måste de kopplas till deras språk (a.a.). När de kopplar matematiken till sitt 

eget sätt att tänka ökar deras möjligheter att skapa innebörd i matematikens begrepp 

och symboler. Skolan ska sträva efter att eleverna får en förståelse och kan använda 

grundläggande begrepp och metoder inom matematik. Att eleverna utvecklar intresse 

för matematik och lär sig se sin egen förmåga är också en av skolans uppgifter (a.a.). 

Vi kommer i nedanstående avsnitt beskriva vad de olika delarna inom matematiken 

innebär för elever i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6. Inom dessa olika områden 

kan eleverna arbeta såväl inom- som utomhus.  

 

3.4.1 Taluppfattning och tals användning 
Taluppfattning och tals användning innebär att eleverna ska få en känsla för hur tal är 

uppbyggda och hur talen är relaterade till varandra. För att eleverna ska få en god 

taluppfattning krävs en förståelse av positionssystemet och talens ordning. De ska 

också förstå och kunna använda sig av tallinjen (Skolverket, 2011a). En fördel är att 

träna med olika långa tallinjer för att visa att längden på tallinjen inte spelar någon 

roll, utan att det är förhållandet mellan talen som är det viktiga (Molander, 2012).  

 

Eleverna ska också kunna se en del av helhet och del av antal och hur delarna kan 

benämnas som enkla bråk. Eleverna ska få en förståelse av de fyra räknesätten 

addition, subtraktion, multiplikation och division och förstå sambanden mellan 

räknesätten. När eleverna använder sig av de fyra räknesätten ska de få en förståelse 

över olika strategier som de kan använda sig av. Eleverna ska träna sig i att göra 

rimlighetsbedömningar vid uppskattningar och göra beräkningar i vardagliga 

situationer (Skolverket, 2011a). Det är mycket kunskap som ska befästas hos 

eleverna. Att kunna sätta in kunskapen i olika sammanhang är ett sätt för eleverna att 

visa att de har förstått (Molander, 2012).  

 

När det gäller taluppfattning är det för många elever svårt att förstå de abstrakta talen 

och symbolernas betydelse. Många barn behöver arbeta laborativt med 

taluppfattning, prata kring det som händer och sätta ord på begreppen. Detta för att få 

en djupare och mer grundlig förståelse.  L              j                   “     

      ”                                      p för att de sedan ska kunna göra 

beräkningar på egen hand. Det blir en hjälp för eleverna om de i tidig ålder får en 

uppfattning om sambanden mellan de fyra räknesätten (Olsson och Forsbäck, 2006). 
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3.4.2 Algebra 
Algebra innebär att elever ska få en förståelse för matematiska likheter, skillnader 

och likhetstecknets betydelse (Skolverket, 2011a). För att likhetstecknets betydelse 

ska befästas måste det belysas på olika sätt. Det är ofta missuppfattningar av 

likhetstecknets betydelse, som ställer till det när eleverna arbetar med algebra. Det är 

alltför många elever som endast har använt likhetstecknet på ett sätt där de skrivit 

svaret efter likhetstecknet. Har eleverna endast arbetat så behöver de se olika utsagor 

där de tränar på likhetstecknets betydelse, att det ska vara lika mycket på båda sidor 

av likhetstecknet (Olsson och Forsbäck, 2006).  

 

Att arbeta med algebra innebär också att sortera, se mönster.  Det gäller för eleverna 

att se och hitta mönster i såväl talföljder som i geometriska sammanhang och förstå 

hur de kan uttryckas, konstrueras och beskrivas. Inom algebran betecknas en del tal 

med bokstäver. Eleverna behöver träna på metoder för olika enkla 

ekvationslösningar (Skolverket, 2011a). Molander (2012) beskriver hur läraren kan 

arbeta med hemliga tal för att träna på enkla ekvationslösningar. Läraren visar 

eleverna två högar med stenar. Exempelvis tio stenar i varje hög 10=10. Eleverna 

vänder sig bort och läraren lägger fem av stenarna under ett löv x + 5 = 10. Eleverna 

får titta och svara på hur många stenar det är under lövet. Detta kan eleverna sedan 

träna på många gånger och läraren kan hela tiden öka svårighetsgraden så eleverna 

får rätt utmaning (a.a.). 

 

3.4.3 Geometri 
Geometri handlar om att eleverna ska kunna mäta och förstå sin omgivning. De ska 

kunna beskriva och förstå de geometriska figurerna och de tredimensionella 

kropparnas egenskaper. I geometrin ingår det att vara säker på de olika lägesorden 

och förstå begrepp som likformighet, symmetri och skala (Skolverket, 2011a).  

 

Om eleverna tidigt får bekanta sig med geometrin och får tillfällen att laborera 

skapar detta en djupare förståelse (Molander, 2012). När eleverna förstår de 

grundläggande begreppen och förstår sambanden mellan dessa har de sedan lättare 

att förstå de olika formlerna. De har också lättare att bedöma om lösningen är rimlig 

(a.a.).  

 

Att arbeta med geometri utomhus menar Olsson och Forsbäck (2006) är naturligt 

eftersom elever möter så många geometriska former i sin närmiljö. Upptäck dem 

tillsammans, sätt ord på hur de ser ut och hur de benämns. För att eleverna ska 

utveckla en god rumsuppfattning behöver eleverna själva vara aktiva och förflytta sig 

efter olika beskrivningar. De behöver själva kunna göra beskrivningar där de 

använder sig av olika läges- och riktningsord för att senare kunna orientera efter 

kartor. Symmetri upptäcker vi också i vår närmiljö, i naturen, på byggnader, 

konstverk m.m. I geometrin förekommer många nya ord för eleverna. Lärarens 

samtal med eleverna är betydelsefullt då de tillsammans tränar på att beskriva olika 

begrepp (a.a.). 
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3.4.4 Mätning 
Mätning innebär att eleverna ska kunna göra jämförelse, uppskattningar och 

mätningar av längd, area, volym, massa och tid. De ska få en inblick i olika 

mätningar med användning av både nutida och äldre metoder (Skolverket, 2011a).  

 

För att eleverna ska få en god förståelse i mätning anser Olsson och Forsbäck (2006) 

att det är viktigt hur eleverna arbetar. Allt för många elever arbetar med mätning utan 

att de har någon större förståelse för de bakomliggande begreppen. De mäter med 

linjal och använder våg och decilitermått utan större förståelse och reflektion. För att 

få en förståelse behöver eleverna reflektera över sina lösningar. De behöver jämföra 

föremål och de behöver undersöka (a.a.). 

 

När eleverna arbetar med mätning är det enligt Olsson och Forsbäck (2006) viktigt 

att eleverna får arbeta på olika sätt. När eleverna arbetar med längd kan de använda 

sig av sina egna kroppsmått. Att jämföra olika föremåls vikt är inte alltid lätt för alla 

elever. En del elever ser bara på storleken på föremålen. Låt istället eleverna få 

upptäcka att det inte alltid går att se vikten, ibland måste de prova och känna. Area 

och omkrets kan också vara svårt för vissa elever. Låt eleverna jämföra och mäta 

area och omkrets i verkligheten för att få en djupare förståelse (a.a.). Mätning 

handlar om att få en känsla för enheterna och att kunna se om talen är rimliga. 

Mätövningar utomhus handlar ofta om ungefär hur mycket, hur långt eller tungt 

något är (Molander, 2012). 

 

3.4.5 Sannolikhet och statistik 
Inom sannolikhet och statistik ska eleverna kunna använda och tolka tabeller, 

diagram och grafer. Kunna använda sig av metoder för att beräkna sannolikheten i 

vardagliga situationer. De ska kunna göra en jämförelse av sannolikheten vid olika 

slumpmässiga försök. Elever ska också kunna använda och utläsa statistiskt material 

(Skolverket, 2011a). 

 

Sannolikhetslära och statistikteori är viktigt för att förstå vår omvärld. Här finns det 

områden menar Molander (2012) som är missuppfattade av elever. Till exempel att 

det är svårare att få en sexa när du kastar tärning. Med hjälp av tabeller och diagram 

kan eleverna systematisera olika observationer och därmed få ett första steg mot en 

djupare analys (a.a.). 

 

3.4.6 Samband och förändring 
Inom samband och förändring ska elever kunna grundläggande begrepp. De ska 

behärska hälften, dubbelt, koordinatsystem och förhållande mellan till exempel area 

och omkrets. Eleverna ska vid enkla undersökningar kunna använda sig av grafer för 

att uttrycka olika typer av proportionella samband (Skolverket, 2011a). 

 

Att söka samband och förändringar är ett sätt att försöka tolka och sammanfatta vad 

vi upplever i vår omvärld (Molander, 2012). 

 

 

3.5 Lärarens roll 
Läraren har en stor betydelse för undervisningen menar Szczepanski m.fl. (2006). De 

skriver om lärarens medupptäckande roll i undervisningen utomhus. Att det inte är 
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platsen i sig som är aktivitetsskapare. Den centrala betydelsen för undervisning är 

hur läraren på ett medvetet sätt arbetar med utomhusundervisning (a.a.). Även 

Björkman och Reistad (2010) och Molander (2012) skriver om lärarens roll. Att 

arbeta med utomhusmatematik kräver mycket av lärarens ämneskompetens och 

didaktiska kompetens. Det krävs stor kunskap att se vilket matematiskt innehåll som 

finns i en aktivitet och det är en utmaning att synliggöra matematiken för eleverna 

(a.a.). 

 

Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) ska läraren stärka elevernas 

vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. Genom att göra saker på ett 

nytt sätt, till exempel utomhusmatematik menar Molander (2012) att läraren kan 

väcka elevernas intresse. Att få lyckas med konkreta uppgifter utomhus kan stärka 

elevernas självförtroende. Ett bra arbetssätt inleds med enskild reflektion kring 

problemet följt av diskussion och jämförelse med varandras lösningar. När eleverna 

får arbeta på detta sätt blir de mer mottagliga för teoretiska resonemang (a.a.).  

 

Läraren ska enligt Skolverket (2011a) stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende. Eleverna ska också uppmuntras att pröva egna idéer och lösa 

problem. Eleverna ska också få möjlighet att ta initiativ och ansvar, samt utveckla sin 

förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta tillsammans med andra (a.a.). 

När eleverna arbetar med utomhusmatematik så samarbetar och kommunicerar 

eleverna i grupp. De använder tidigare erfarenheter till att skapa en gemensam 

kunskap. Utomhus finns mer plats och eleverna kan diskutera och arbeta i grupp utan 

att störa varandra (Molander, 2012).  

 

I en studie av Szczepanski m.fl. (2006) har det gjorts intervjuer med lärare för att se 

hur de uppfattar arbetet med utomhuspedagogik. Enligt deras studie lyfter lärarna 

fram variationen och det konkreta arbetet som blir av utomhuspedagogik. De ser 

också elevernas samarbete och diskussioner som något positivt. Det ser en annan 

social aktivitet när eleverna arbetar med utomhuspedagogik. Många av lärarna ser 

rörelsen och alla sinnesintryck i inlärningen som en mycket positiv del (a.a.). Detta 

hävdar även lärare intervjuade av Björkman och Reistad (2010). Dessa lärare 

beskriver också hur viktigt det är att hela tiden skapa utrymme för frågor, samtal, 

dialog och reflektion. Att koppla ihop matematiken i klassrummet med matematiken 

utomhus gör att eleverna får kunskapen från olika håll. När eleverna får göra något 

själva ger det en större förståelse än när de bara räknar i boken. De upplever att 

eleverna kommer ihåg och förstår olika matematiska begrepp bättre när de får 

använda dem praktiskt. De beskriver också att det blir en annan positiv stämning i 

gruppen när de är utomhus (a.a.). 

 

Att läraren hela tiden har en dialog med eleverna och följer upp aktiviteterna är av 

stor vikt. Detta för att undervisningen utomhus inte ska vara lösryckta situationer, 

skilda från matematiken. Eleverna kan med hjälp av läraren bli alltmer medvetna om 

sitt eget lärande.  Det är läraren som ger övningarna ett bra innehåll och som gör 

utomhusmatematiken till en positiv inlärningssituation (Olsson och Forsbäck, 2006). 
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3.6 Matematiklyftet 
Skolverket har sedan hösten 2012 satsat på Matematiklyftet. Det är en av de största 

satsningarna på länge i den svenska skolverksamheten. Matematiklyftet är en 

fortbildning tillgänglig att söka för alla lärare, undervisande i matematik, oavsett 

skola. Alla skolor i Sverige har möjlighet att söka till Matematiklyftet. Det finns 

utbildning för både skolledare, matematikhandledare och lärare. En 

matematikhandledare är den som är ansvarig för matematiken på sin skola eller på 

flera skolor i sin kommun. Matematikhandledaren leder arbetet i matematik framåt 

tillsammans med skolledaren. För att bli matematikhandledare måste läraren ha 

behörighet i matematik och undervisat i det i minst 4 år. Skolverket ska i samråd med 

universitet och högskolor samordna dessa ämnesutbildningar (Skolverket, 2013b).   

 

Syftet med Matematiklyftet är att öka kvaliteten på undervisningen och därmed öka 

elevernas måluppfyllelse. Fortbildningarna bygger på kollegialt lärande där lärarna 

deltar i diskussionsgrupper. I diskussionsgrupperna har lärarna tillsammans med 

matematikhandledaren och rektorn vardagsnära och didaktiska diskussioner om hur 

de ska utveckla matematiken tillsammans (Skolverket, 2013b). 

 

3.6.1 Learning Study 
Learning Study kom till Sverige i början av 2000-talet. Det är en modell som 

används inom forskning, utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Fokus ligger 

på undervisningen och dess innehåll. Lärare träffas regelbundet i Learning Study. 

Tillsammans med en handledare planerar de en systematisk undervisning för 

eleverna. De har kollegiala diskussioner inom det ämnesområdet som de väljer att 

arbeta med. Denna modell kan användas i alla ämnen. Det är upp till skolan att 

bestämma vilket ämne och ämnesområde de vill arbeta med. Learning Study används 

för att undervisningen ska bli så bra som möjligt och ge det bästa lärandet till 

eleverna (Holmqvist, 2006).  

 

Ett Learning Study arbete går igenom många olika steg och beskrivs av Holmqvist 

(2006) på följande sätt:  

Förtest: Eleverna gör ett förtest inom det bestämda lärandeobjektet. Detta för att se 

vilka kunskaper eleverna har innan projektet sätts igång (Holmqvist, 2006). 

Planering: Tillsammans med handledaren gör sedan arbetslaget en kritisk analys av 

lärandeobjektet. De tittar på elevernas förkunskaper utifrån testet och diskuterar vad 

eleverna behöver lära sig. Arbetslaget planerar tillsammans en lektion (Holmqvist, 

2006). 

Genomförande: Lektionen genomförs sedan i en elevgrupp av en lärare i arbetslaget 

och lektionen filmas.  Lärandeobjektets delar som arbetslaget har kommit överens 

om ska finnas med i lektionen. Metoden för hur dessa erbjuds styrs av elevernas 

respons (Holmqvist, 2006). 

Analys: Kartläggning av elevernas kunnande tillsammans med 

videodokumentationen är underlag för arbetslagets analys. Resultatet av analysen är 

en ny lektion som planeras där det skapas ännu större möjligheter för eleverna att 

förstå lärandeprojektet. En ny lektion genomförs av samma lärare eller en ny lärare 

med en ny elevgrupp. Detta upprepas sedan på samma sätt som tidigare med förtest, 

planering, genomförande och analys. Hur många lektioner det blir varierar från två 

till fyra lektioner. Det viktiga är att det är en upprepad process (Holmqvist, 2006). 
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Eftertest: Detta genomförs för att se om eleverna har fått den förståelse som lärarna 

önskade. Till sist gör lärarna en sammanfattning och skriftlig dokumentation kring 

hela projektet (Holmqvist, 2006).  

 

De slutsatser som Olteanu (2013)  har gjort i sin undersökning och analys kring 

Learning Study är att när skolor har arbetat med Learning Study har elevernas 

resultat förbättrats. Undersökningen visar också att lärare som har använt sig av 

Learning Study känner att de har förbättrat sitt arbetssätt. De har under arbetets gång 

haft innehållsrika diskussioner. Detta har lett till att lärarna har fått ett nytt sätt att 

tänka på, som de tar med sig till sin fortsatta undervisning. Undersökningen visar att 

de lärare som deltagit i Learning Study ser det som värdefull kompetensutveckling 

(a.a.). 
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4 METOD 
Kapitlet inleds med en beskrivning av vårt urval av skolor och lärare. Vi går sedan 

vidare med att beskriva hur vi med hjälp av intervjuer genomförde undersökningen. 

Vi avslutar kapitlet med att berätta vilka etniska principer vi har använt oss av och 

vilken tillförlitlighet undersökningen har.  

 

 

4.1 Urval 
Inför våra intervjutillfällen valde vi att kontakta två Fk-6 skolor i södra Sverige. Vi 

valde dessa skolor för att vi visste att de hade arbetat med utomhuspedagogik och 

utomhusmatematik under en längre tid. Johansson och Svedner (2006) beskriver att 

ett urvalskriterium kan vara att man vänder sig till skolor och lärare som arbetat med 

ett visst område under en längre tid. Vi har valt att i texten kalla skolorna för skola A 

och skola B. 

 

Skola A ligger på landsbygden, har en miljöprofil och har sedan 20 år tillbaka arbetat 

med utomhuspedagogik och utomhusmatematik. Strax intill skolan ligger en 

samlingsplats med vindskydd och eldstad. Inom en kilometers avstånd från skolan 

ligger ett matematiklabb som används regelbundet.  

 

Skola B ligger även den på landsbygden och har en uttalad utomhuspedagogisk 

profil. En och en halv kilometer från skolan har det byggts upp flera pedagogiska 

rum där man sedan 15 år tillbaka har bedrivit undervisning utomhus. 

 

Vi har intervjuat en skolledare och en lärare på skola A, och två lärare på skola B.  

 

 

4.2 Intervju 
För att få en inblick i lärarnas erfarenhet och vilka effekter de upplever av arbetet 

med utomhusmatematik har vi använt oss av det kvalitativa synsättet som Johansson 

& Svedner (2006) beskriver. Det kvalitativa synsättet innebär att den som intervjuar 

använder sig av fasta frågeområden, medan frågorna kan variera från intervju till 

intervju vilket beror på vilka aspekter den som blir intervjuad tar upp. Precis som 

Johansson och Svedner (2006) beskriver har vi under intervjuerna tänkt på att lyssna 

på vad den som blir intervjuad egentligen har att säga och ställt eventuella 

följdfrågor på det, så intervjun inte blir en muntlig genomförd enkät (a.a.). De 

frågeområden vi använt oss utav vid intervjuerna är utomhuspedagogik och 

utomhusmatematik. Dessa frågeområden är föranledda av bakgrundsfrågor av 

personlig karaktär samt en överblick kring skolan. I bilaga 1 och 2 finns mer utförlig 

beskrivning av möjliga frågor under respektive område. 

 

 

4.3 Genomförande 
Vi har gjort vår undersökning, en fallstudie, på två skolor som har arbetat med 

utomhuspedagogik och utomhusmatematik under cirka 15-20 år. En fallstudie kan 

exempelvis innebära en undersökning på en mindre avgränsad grupp, en 

organisation, eller två organisationer, och kommer till användning för bland annat 

studerande av processer (Patel och Davidsson, 2011).  
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Vi valde att kontakta lärarna på dessa skolor genom telefonsamtal. Undersökningen 

genomfördes med fyra intervjuer på två landsortsskolor i södra Sverige. Intervjuerna 

är gjorda mellan veckorna 48-50, 2013. Varje intervju tog mellan 30-50 minuter. 

 

Med en fenomenografisk ansats som Patel och Davidsson (2011) lyfter fram, utgår 

oftast forskaren med öppna, kvalitativa intervjuer, där den intervjuade beskriver sin 

uppfattning av ett fenomen. Vi kommer med hjälp av öppna kvalitativa intervjuer få 

en inblick i lärarnas erfarenheter och se vilka möjligheter och hinder de har upplevt 

genom denna undervisningsform. Hur resonerar dessa erfarna lärare kring 

utomhuspedagogik och utomhusmatematik? Att undersöka lärares inställningar kring 

ett fenomen, ett arbetssätt, menar Johansson och Svedner (2006) är möjliga 

inriktningar och avgränsningar av ett examensarbete. 

 

Det var svårt att hitta tider för att utföra intervjuerna. En del intervjuer blev under 

samma dag. Detta gjorde att vi delade upp oss och utförde intervjuerna på varsitt 

håll. Vi var extra noga med att hålla oss inom frågeområdena och tre av intervjuer 

spelades in med diktafon. Efteråt var vi noggranna med att lyssna och delge varandra 

intervjuerna. Vi transkriberade intervjuerna och skrev ner dem ordagrant. När sedan 

intervjuerna transkriberats genomförde vi en fenomenografisk analys där vi först 

bekantade oss med respondenternas svar och etablerade ett helhetsintryck och 

därefter uppmärksammade vi likheter och skillnader i utsagorna hos respondenterna 

(Patel & Davidsson, 2011).  

 

En lärare ville inte bli inspelad på band och vi respekterade givetvis det. Vi skickade 

frågorna till läraren i förväg som på det sättet kunde förbereda sig och skriva ner en 

del svar. Vi antecknade under hela intervjun. Det som Johansson och Svedner (2006) 

beskriver som positivt med att anteckna under en intervju är att det blir en naturlig 

paus när det förs anteckningar. Då får den som intervjuas en naturlig paus efter varje 

svar och de finns möjlighet för eftertanke och att utveckla sitt svar.  

 
   

4.4 Etiska principer 
Forskningsetiken har avgörande betydelse för hur intervjun blir. Vi har använt oss av 

kvalitativa intervjuer vilket innebär att den intervjuade ska ge sin personliga syn och 

sitt personliga ställningstagande inom området som undersökts. För att den som blir 

intervjuad ska göra detta på ett trovärdigt sätt krävs det att personen har förtroende 

för den som utför intervjun och respekterar syftet med intervjun (Johansson och 

Svedner, 2006). 

 

Vi har gjort precis som Johansson och Svedner (2006) beskriver enligt de etiska 

principerna. Först har vi beskrivit undersökningen och undersökningens syfte för 

dem vi ska intervjua. Vi har informerat om att den som blir intervjuad är anonym och 

att resultatet presenteras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera vem som har 

sagt vad. Vi har bett om tillstånd om att få spela in på band och försäkrat 

intervjupersonerna om att ingen annan än vi kommer att lyssna och att inspelningen 

kommer att förstöras efter intervjun är bearbetad (a.a.).  
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4.5 Undersökningens tillförlitlighet 
I dessa sammanhang skriver Patel och Davidsson (2011) att begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet tillämpas. Reliabiliteten utgör tillförlitligheten och 

att mätningen är korrekt gjord. Validiteten utgör giltigheten, det vill säga, att 

forskaren mäter det som är tänkt. Generaliserbarheten innefattar för vem/vilka 

resultatet gäller. Nackdelen när forskare använder kvalitativ metod innebär att 

resultatet inte är generaliserbart, och detta kan påverka reliabiliteten. För att undvika 

att tillfälligheter påverkar resultatet är urvalet av personer i undersökningen viktig 

(a.a.). I vår studie har vi med tanke på detta valt fyra lärare från två skolor med olika 

kunskaper och erfarenheter. Vi har valt att intervjua både skolledare och lärare. 

Lärarna som vi har valt att intervjua har olika inriktningar på sina utbildningar. De 

har också arbetat olika länge inom skolan. Gemensamt för alla är att de är 

intresserade av att arbeta med utomhuspedagogik och utomhusmatematik. 

 

En kvalitativ forskningsprocess är i sig unik. Patel och Davidsson (2011) trycker på 

att det inte går att fixera några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. 

Under våra intervjuer har vi ställt frågor inom frågeområdena och använt oss av 

följdfrågor om vi upplevt att respondenterna behövt förtydliga sitt svar. Vi har 

försökt att vara neutrala. Förväntningar eller värderingar har vi inte låtit synas eller 

påverka svaren.  

 

Urvalsgruppen anser vi vara passande för vår undersökning eftersom lärarna och 

skolorna har lång erfarenhet av utomhuspedagogik och utomhusmatematik. Detta 

menar Patel och Davidsson (2011) är ett sätt för forskare att validera sitt arbete 

genom att välja olika datakällor, exempelvis olika personer, olika platser, där 

fenomenet yttrar sig. På detta sätt har vi undersökt fenomenet utomhusmatematik på 

två olika skolor. Fler intervjuer samt observationer hade kunnat öka tillförlitligheten i 

den gjorda undersökningen, men bedömningen är dock att reliabiliteten för arbetet är 

tillräcklig.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Här kommer resultatet redovisas och analyseras huruvida dessa fyra erfarna lärare 

resonerar kring utomhuspedagogik i allmänhet och kring utomhusmatematik i 

synnerhet. Vårt resultat ska leda fram till hur skolor kan arbeta med denna 

undervisningsform. Vi har valt att redovisa intervjuerna utifrån våra frågeområden 

utomhuspedagogik och utomhusmatematik. För att resultatet ska ge ett tydligt svar 

på vårt syfte redovisar vi vilka möjligheter och vilka hinder lärarna upplever med 

utomhusmatematik.  Skolorna har vi valt att i texten kalla skola A där vi har 

respondent 1 och 2, och skola B där vi har respondent 3 och 4. 

 

 

5.1 Hur resonerar lärarna kring utomhuspedagogik? 
Båda skolorna började arbeta med utomhuspedagogik på 90-talet. Respondenterna på 

skola A berättar att det var miljödebatten på 90-talet som fick dem att börja med 

utomhuspedagogik. År 1999 fick skolan grön flagg och detta projekt pågår 

fortfarande. Genom detta miljö- och utomhusarbete upptäckte lärarna att de kunde 

integrera många ämnen när de arbetade utomhus. “Vi har haft ett stort intresse för 

miljöfrågorna sedan 90-talet. Vi har sett att vi kan göra något bra ihop med alla 

andra ämnen” (Respondent 1). Ett genuint stort intresse bland några lärare samt 

intressant forskning ledde till att skola B startade med utomhuspedagogik. Under 

dessa år har skolan byggt upp en utomhusmiljö med flera pedagogiska rum där 

samtliga ämnen finns representerat på något sätt. 

 

Utomhuspedagogik kan användas i alla ämnen menar Molander (2012) och när 

eleverna har uterummet som plats för undervisning öppnas många möjligheter.  

 

Lärarna på skola B har ett nära samarbete med Linköpings Universitet och Anders 

Szczepanski, enhetschef för nationellt centrum för utomhuspedagogik med hälsa. Att 

arbeta med flera sinnen, det lustfyllda, och att varva teori med praktik på ett naturligt 

sätt förknippar respondenterna på skola B med utomhuspedagogik. På skola A har 

personalen fått mycket fortbildning i utomhuspedagogik. De har precis som skola B 

ett samarbete med Anders Szczepanski, som har varit på skolan vid flera tillfällen 

och haft både utbildning och studiedagar.  

 

Strävan efter ett hållbart samhälle och miljöfrågorna var på sätt och vis en stor 

anledning till att skola A startade med utomhuspedagogik. Men att kunna fånga in 

hälsoaspekten med rörelse och frisk luft under skoldagen har också varit en viktig del 

för skola A. “Men barnen har ju en mycket mer hälsosam skoldag, eftersom man får 

gå och röra sig och vara ute” (Respondent 1).  

 

Att utomhusmiljöerna ger eleverna möjlighet till en mer rörelseintensiv 

inlärningsmiljö belyser Lundegård m.fl. (2004) och trycker på att det i dagens 

samhälle är extra viktigt eftersom barn rör sig allt mindre (a.a.).  

 

Respondenterna på både skola A och B har märkt att eleverna har blivit 

miljömedvetna när de har arbetat med mycket undervisning utomhus. Eleverna är 

engagerade i vad de själva kan påverka när det gäller miljöarbete. Respondent 1 

beskriver hur eleverna ifrågasätter och själva kommer med lösningar hur de på 

skolan kan arbeta för en bättre miljö.  Eleverna på skola A har varit med i 
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barnpanelen där de har diskuterat miljöfrågor med politikerna. En av miljöfrågorna 

som de har tagit upp har varit transporten av mat till skolorna.  

 

I en effektiv utomhusundervisning menar Fägerstam (2012) i sin studie att det även 

ökar elevernas miljömedvetenhet. Hon har också kommit fram till att 

utomhusundervisningen skapar positiva erfarenheter och ett kollegialt lärande (a.a.).  

 

Idag arbetar lärarna på båda skolorna fortfarande med utomhuspedagogik men på lite 

olika sätt. På skola A har varje klass någon lektion utomhus varje vecka, men detta 

minskar dock under vinterhalvåret. På skola B har de den större delen av tiden sedan 

man startade med utomhuspedagogik varit ute minst en heldag varje vecka under 

perioderna augusti - oktober och mars/april - juni. Respondenterna på skola B anser 

att utomhuspedagogik är ett oerhört bra komplement till undervisningen i 

klassrummet. Respondenterna har också upplevt att elevernas koncentration blir 

bättre inomhus när det har arbetat med utomhusundervisning. “Vi upplever att 

koncentrationsförmågan ökar i inomhusundervisningen när vi är ute så här pass 

mycket. Vi har också upplevt att just detta varit bättre när vi tidigare år varit ute mer 

frekvent” (Respondent 3). 

 

När eleverna får arbeta på detta sätt menar Molander (2012) att de blir mer 

mottagliga för teoretiska resonemang. Hon menar att utomhuspedagogik är ett 

komplement till den vanliga undervisningen. Oftast används det för att förtydliga och 

konkretisera undervisningen, för att eleverna ska förstå och komma ihåg bättre (a.a.). 

 

 

5.2 Hur resonerar lärarna kring utomhusmatematik?  
Respondenterna på skola A och B berättar att de kan göra väldigt mycket i 

matematik ute och de upplever att det blir en mer vardagsnära undervisning. På skola 

A har de byggt upp ett matematiklabb där de i genomsnitt är med någon klass varje 

dag, dock lite mindre vintertid. På skola B har de ett läger i skogen med avgränsade 

pedagogiska rum där de tillbringar hela dagar en gång i veckan. På båda skolorna 

tycker de att det i princip går att undervisa all matematik utomhus. Respondent 3 

lyfter fram att vissa delar har en större fördel utomhus. Bland annat geometri, vikt, 

volym, algebra och mönster. De menar att grunden läggs utomhus, för att sedan 

inomhus överföra den konkreta kunskapen till en mer abstrakt kunskap.  

 

Detta bekräftas av Olsson och Forsbäck (2006) som menar att för många elever är 

matematikundervisningen alltför abstrakt. När eleverna får arbeta konkret och pröva 

sig fram, så ökar deras förståelse till skillnad mot om de läser själva eller hör läraren 

säga dessa ord och begrepp (a.a.). 

 

Szczepanski m.fl. (2006) skriver om hur viktigt det är att läraren har en 

medupptäckande roll i undervisningen utomhus. Det är inte platsen i sig som är 

aktivitetsskapare utan den centrala betydelsen för undervisning är lärarens roll och 

hur läraren på ett medvetet sätt arbetar med utomhusundervisningen (a.a.).  

 

Detta är något som respondenterna tar upp från båda skolorna. Läraren måste själv 

tycka utomhusmatematik är roligt och kunna inspirera eleverna. Det krävs mycket av 

lärarens kompetens för att bedriva en bra utomhusmatematik anser respondenterna på 
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både skola A och B. “Man måste veta vad man ska göra, ha målen klart för sig, 

planera upp, ha grejer med sig. Du måste veta hur du ska gå till väga om det till 

exempel händer någonting utomhus vilket är större sannolikhet att det gör utomhus, 

trafiken är där, du är ute och det finns ingen gräns på det sättet som i ett klassrum” 

(Respondent 1).   

 

Olsson och Forsbäck (2006) beskriver att det är läraren som ger övningarna ett bra 

innehåll och som gör utomhusmatematiken till en positiv inlärningssituation (a.a.).  

 

När lärarna får tid för fortbildning och matematiska diskussioner ser de det som en 

möjlighet att utveckla matematiken ännu mer. Lärarna på skola A har arbetat med 

Matematiklyftet och arbetar just nu med Learning Study. Respondent 2 berättar att 

de har arbetat med Learning Study en gång i veckan under hela hösten tillsammans 

med en utbildad handledare. Genom det arbetssättet har de fått många bra 

diskussioner om hur de kan arbeta med en varierad undervisning både utomhus och 

inomhus. Det område som skolan har valt att koncentrera sig på är likhetstecknets 

betydelse. Först fick eleverna göra ett förtest så arbetslaget kunde se vad eleverna 

hade för förkunskaper. Sedan planerade de tillsammans en konkret och varierad 

lektion om likhetstecknets betydelse. En lärare utförde lektionen med sin klass och 

hela lektionen filmades. Efteråt tittade arbetslaget på filmen tillsammans och 

diskutera om något kunde göras annorlunda till nästa gång. Sedan gjorde en annan 

lärare lektionen med förbättringar. När lektionerna var färdiga gjorde eleverna ett 

eftertest. På skola A hade alla klasser förbättrat sina resultat sedan första testet. 

Lärarna kan utvärdera och se vad eleverna har lärt sig. Respondent 2 berättar att 

arbetssättet har varit mycket lärorikt.  

 

Respondenterna på skola A tycker framförallt att är det otroligt viktigt att ha 

utomhusmatematik i förskoleklassen, årskurs 1 och 2 för att eleverna ska få en 

djupare förståelse. 

 
Jag tycker ju när man börjar i förskoleklass, år 1 och år 2 där passar det så bra. Absolut 

ut och jobba, gå siffrorna, begrepp, antal, ta på mig en väst och springa med min siffra, 

ställa sig i led antal och siffror. Att arbeta med tiokamrater para ihop sig på olika sätt. 

Att göra de här sakerna från början det är suveränt. Detta har de med sig och det blir 

grunden. Jag har hört flera lärare som säger att det arbetssättet har varit räddningen 

många gånger (Respondent 1). 

 

Detta resonemang kan vi koppla till Olsson & Forsbäck (2006) som argumenterar för 

att många barn behöver arbeta laborativt med taluppfattning, prata kring det som 

händer och sätta ord på begreppen, för att få en djupare och mer grundlig förståelse 

(a.a.).  

 

På skola A är elevernas måluppfyllelse hög i matematik. Vad detta beror på är svårt 

att säga eftersom det inte finns någon jämförelse med hur det skulle varit om de inte 

hade haft detta arbetssätt. På skola A klarade alla eleverna i årskurs 3 och årskurs 6 

de nationella proven och måluppfyllelsen i matematik är i dagsläget 100 %. På skola 

B resonerar respondent 4       : ”Det är svårt att mäta måluppfyllelsen hos eleverna 

kopplat till detta sätt att undervisa. Men det vi observerat är att det sociala 

samspelet på skolan har blivit mycket bättre genom att vi använder oss utav denna 

kompletterande undervisningsmiljö. 
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Moffett (2011) lyfter fram ett antal viktiga fördelar med utomhusmatematik. En 

faktor som framkom var att barnen fick möjlighet att tillämpa sina matematiska 

kunskaper, färdigheter och förståelse för verkliga situationer. Men det vanligaste 

svaren från lärare, lärarstudenter och barnen själva identifierade, var barnens 

entusiasm och motivation som en viktig faktor. All verksamhet som främjar barns 

förståelse, glädje och uppskattning av matematiken måste ju vara värda att beakta 

(a.a.). 

 

 

5.3 Vad ser lärarna för möjligheter kring 
utomhusmatematik? 

Respondenterna på båda skolorna är positiva kring arbetet med utomhusmatematik 

och ser många möjligheter att bedriva undervisningen utomhus som ett komplement 

till undervisningen inomhus.  

 

5.3.1 Konkretisering och varierad undervisning 
Skillnaden på lärandet i matematik utomhus och inomhus, som respondenterna 

upplever, är att praktiska moment blir mer konkreta och naturliga när de undervisar 

utomhus.  

 

Detta belyser Gjesing och Dall (2011) och Molander (2012) hur viktigt det är att 

eleverna får förståelse för matematiken, och att eleverna får möjlighet att använda sig 

utav sina abstrakta matematikkunskaper för att lösa ett praktiskt problem genom 

utomhusmatematik (a.a.).  

 

Respondenterna på båda skolorna känner att de ges en rikare möjlighet att återkoppla 

matematiken inomhus med det de har gjort utomhus. Respondent 2 berättar att 

eleverna har en upplevelse med sig från undervisningen utomhus, en upplevelse som 

de delar tillsammans med läraren, och som de kan relatera till när de arbetar med 

matematiken i klassrummet. ”Alla elever behöver det konkreta. De behöver känna 

och ta. De behöver det taktila”(Respondent 2).  

 

Detta resonemang förstärks av Skolverket (2011b) som menar att det handlar om att 

eleven ges möjlighet att skapa och uppleva matematik. 

 

Respondenterna på skola B beskriver att när eleverna använder sig av att mekaniskt 

räkna i böckerna uppstår det ofta en tävlan bland dem. Detta har haft en negativ 

inverkan och för eleverna går matematiken ut på att komma längst i sin 

matematikbok. När de istället har kompletterat matematikundervisningen med 

utomhusmatematik har respondenterna på skola B upplevt att tävlandet har 

avdramatiserats.  

 

Detta mekaniska räknande och stress som eleverna kan uppleva genom en informell 

tävlan, menar Björkman och Reistad (2010) elimineras när eleverna får vara ute och 

arbeta i sin egen takt. Då hinner de tänka igenom det de gör ordentligt. De beskriver 

olika skolor som arbetar med en varierad matematikundervisning och menar att när 

eleverna får göra något själva ger det en större förståelse än när de bara räknar i 

boken.  
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Målet för undervisningen är att eleverna ska lära sig matematik, samtidigt som 

eleverna har olika förutsättningar för detta, och här lyfter Skolverket (2011b) fram att 

variationen bör därför i första hand handla om att variera infallsvinklar av innehållet 

i undervisningen så att den rättas efter olika individuella behov (a.a.).   

 

Vikten av att hela tiden koppla utomhusmatematiken till det eleverna gör inomhus i 

matematik beskriver samtliga respondenter som något viktigt.  

 

Detta poängterar Molander (2012) att det är viktigt att läraren hela tiden återkopplar, 

och att det är en förutsättning för att eleven ska komma vidare i sitt lärande. Likt 

Molander (2012) trycker även Olsson och Forsbäck (2006) på vikten av att läraren 

samtalar och följer upp aktiviteterna med eleverna så att utomhusmatematiken inte 

bara blir lösryckta situationer, som eleverna inte kan koppla till matematiken (a.a.). 

 

Respondent 2 berättar ett exempel om en pojke som hade svårt när han skulle räkna i 

matematikboken, han fick inte ihop det. De skulle sedan på den praktiska 

utomhusmatematiken bygga en båt efter vissa mått och skulle göra en del 

uträkningar. Här fixade pojken det hur bra som helst. Pojken beskrev själv att nu är 

matematiken så lätt. Det är mycket lättare att räkna när jag har båten i handen, då ser 

jag svaret direkt. Efter detta var det lättare för honom att få ihop talen i 

matematikboken. 

 

Respondent 1 berättar att många elever särskilt i 6-7 årsåldern har ett stort 

rörelsebehov. De har lättare att ta till sig matematiken utomhus när de leker in den. 

Vissa moment som t.ex. multiplikationstabellen, tiokompisar, talraden m.m. är 

utmärkt att träna med lekar utomhus. Det blir både roligare och lättare för många 

elever. 
 

All matematik fungerar att göra utomhus. Vi har matematikplankor som vi använder till 

addition, multiplikation, subtraktion och division. Vi använder västar med siffror och 

gör olika lekar där barnen får para ihop sig på olika sätt. Arbetar med hundratal, tiotal 

och ental, lägga olika mönster. I matematiklabbet arbetar vi med geometri då använder 

vi rep för att bilda t.ex. cirklar, bitar utav cirklar osv. Vi arbetar också med olika vinklar 

med de äldre eleverna (Respondent 2).  

 

Att kunna sätta in kunskapen i olika sammanhang menar Molander (2012) är ett sätt 

för eleverna att visa att de har förstått. Enligt Skolverket (2011b) är det primära 

syftet med laborativ matematikundervisning att eleverna ska få uppleva, upptäcka 

eller återupptäcka någon del av matematiken och inte bara få den introducerad från 

en bok, i färdig form. Här belyser även Olsson och Forsbäck (2006) vikten av att 

många barn behöver arbeta laborativt med taluppfattning, prata kring det som händer 

och sätta ord på begreppen, för att få en djupare och mer grundlig förståelse.  Om 

läraren får eleverna att uppfatta sambanden och reflektera över de fyra räknesätten 

tidigt underlättar detta för elevernas matematikkunskaper (a.a.).  

 

Eleverna ska i grundskolans tidigare år arbeta med sannolikhetslära och statistik. 

Med hjälp av tabeller och diagram ska eleverna systematisera olika observationer 

från vardagliga situationer (Skolverket, 2011a).  

 

Respondent 2 berättar om deras projekt inom sannolikhetslära och statistik. De har 

arbetat med solrosor i sin skolträdgård. De började med att alla elever fick mäta upp 



21 

 

 

sin kvadratmeter, plantera 15 frön och gissa hur många frön de trodde skulle gro. När 

fröna grodde så gjorde eleverna diagram över hur många det blev.  De förde in 

solrosens höjd i ett gemensamt diagram. Sedan arbetar de vidare med att måla av 

solrosorna i naturlig storlek utomhus på asfalten och i mindre storlek på papper. Det 

blev ett naturligt sätt att förstå och arbeta med förminskning, förstoring och skala. 

Respondent 2 berättar att under hela arbetsprocessen är det viktigt med utrymme för 

frågor, samtal och dialog med eleverna. De moment inom matematiken eleverna fick 

träna på under dessa lektioner var längd, sannolikhet, statistik, kvadratmeter, skala 

och diagram. 

 

Att arbeta på detta sätt ger många fördelar poängterar Björkman och Reistad (2010). 

De beskriver olika skolors varierade matematikundervisning, där lärare som 

använder sig av utomhusmatematik ser många möjligheter med det. Dessa lärare har 

upptäckt att när de arbetar med matematik utomhus får de in alla mål i matematik 

och även många mål i andra ämnen (a.a.). 

 

5.3.2 Rörelse och socialt samspel 
Respondenterna på både skola A och B anser att en positiv effekt av att arbeta med 

utomhusmatematik är att de får med rörelse på ett naturligt och positivt sätt. 

Respondent 1 menar “ vara ute och få frisk luft, att röra på sig, den fysiska 

aktiviteten vilket är högaktuellt även idag.” är ett bra arbetssätt. 

 

Att använda sig av utomhusmiljön belyser även Molander (2012) som ett viktigt 

komplement till dagens undervisning, där eleven får använda hela kroppen och 

naturen omkring sig (a.a.). 

 

Respondenterna upplever att eleverna kommer ihåg och förstår olika matematiska 

                                                  “Det man lär med knoppen sitter i 

kroppen. Eleverna behöver göra för att komma ihåg”  R           )   

 

Respondenterna från både skola A och B beskriver också att en annan möjlighet och 

positiv effekt av utomhusmatematiken är att när de arbetar med utomhusmatematik 

kommer en del elever till sin rätt på ett helt annat sätt en i klassrummet. Det är färre 

konflikter när de arbetar med utomhusmatematik. Eleverna får samarbeta mycket i 

olika sociala konstellationer “Det vi har sett är att det är mindre konflikter när du 

har lektioner utomhus, definitivt. Det finns barn som kommer till sin rätt på ett helt 

annat sätt med det här praktiska, än i klassrummet med väggarna runt om” 

(Respondent 1).  

 

Även Fägerstam (2011) har kommit fram till att utemiljön skapar positiva 

erfarenheter och ett kollegialt lärande. Vidare menar både Fägerstam (2011) och 

Gjesing & Dall (2011) att utomhusundervisning främjar elevernas sociala 

kompetenser och samarbetsförmågor.  Genom utomhusmatematik får de 

experimentera och fokusera, med hjälp av rörelse lära sig rumsliga relationer och 

begrepp, uppfattning av rytm och tid, samarbete, koordination, att vänta på sin tur 

och att kunna utföra flera handlingar samtidigt. 
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5.3.3 Integration mellan flera ämnen och flera sinnen. 
En möjlighet som respondenterna på både skola A och B upplever är att de kan 

integrera ämnen på ett tydligare och enklare sätt när de är ute. “Det handlar om en 

positiv lärmiljö. En motpol till det strukturerade fysiska klassrummet som jag inte 

nämnvärt tycker har förändras speciellt mycket genom åren” (Respondent 4).  

 

Allt för många skolor i Sverige menar Björkman och Reistad (2010) arbetar med 

matematikundervisning enbart i klassrummet, där läraren har en kort genomgång av 

bokens kapitel för att eleverna sedan ska kunna arbeta med enskild räkning i boken. 

Lundegård m.fl. (2004) och Molander (2012) skriver att genom att arbeta i 

utomhusmiljöer erbjuder vi eleverna ett varierat lärande där de kan använda alla sina 

sinnen.  

 

Detta är något som respondenterna från båda skolorna ser som något positivt för 

                     “Utomhuspedagogiken ger eleverna möjlighet att använda alla 

sinnen och att använda så många sinnen som möjligt, det vet vi underlättar 

inlärningen”(Respondent 2). 

  

Detta styrker Skolverket (2011b) som menar att det krävs en viss variation av 

arbetssätt och arbetsform för att utveckla förmågorna formulera, reflektera, 

argumentera och kommunicera. Det som utmärker laborativ matematikundervisning 

belyser Rystedt & Trygg (2010) är att fler sinnen tas i bruk och att det finns en stark 

koppling mellan konkret och abstrakt. 

 

Respondent 3 berättar: ”För de svaga eleverna som har svårt för matematiken i 

skolan använder jag mig utav de erfarenheter de skaffat sig utomhus för att lättare 

förstå.  Vi använder oss utav de upplevelser och minnen som återkoppling, för att 

klara av matematiken inomhus i böckerna”.   

 

Respondenterna på både skola A och B känner att arbetssättet ger eleverna en 

djupare och bredare kunskap. De är nöjda med sättet att arbeta och kommer att 

fortsätta med det. “Vi har under denna tid aldrig känt att vi har varit fel ute, att 

metoden inte är tillräckligt bra. Det viktiga är att vi är tydliga med vårt sätt att 

arbeta, att vi motiverar kollegor, elever, föräldrar och skolledning. Vi känner fullt 

stöd från dessa”(Respondent 3).  

 

Detta resonemang stärks av Ahlberg & Wallby (2000) när de lyfter fram att skolan 

ska sträva efter att eleverna redan från början känner sig motiverade till matematiken 

och att de känner tilltro till sin egen förmåga och att de lär sig att använda 

matematiken i olika situationer (a.a.). 

 

 

5.4 Vilka begränsningar/hinder upplever lärarna 
beträffande utomhusmatematik? 

Respondenterna på de båda skolorna upplevde inte direkt några hinder med att 

undervisa utomhus. De har arbetat med detta under lång tid och har hittat bra former 

för arbetssättet. De kan däremot göra en del reflektioner över begränsningar/hinder 

som kan uppstå och som de ibland har stött på under de år som de har arbetat på detta 

sätt.  
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5.4.1 Personalresurser och tiden  
Respondenterna på båda skolorna upplever att det krävs mer personal när de har 

undervisning utomhus. De senaste åren har respondenterna på skola B upplevt det 

svårare att så ofta ha undervisningen utomhus på grund av färre personal. “Nu har 

det bara varit fyra gånger denna termin. Det blir inte lika mycket nu som vi önskar 

eftersom vi är färre personal. Det krävs generellt mer personal där ute än vad det 

gör i skolan. Det är inte lika frekvent nu”(Respondent 3). Respondenterna på skola B 

ser undervisningen utomhus ur ett helhetsperspektiv. Det handlar inte om att ta sig ut 

någon enstaka lektion med ett specifikt ämne, till exempel matematik. Lärarna på 

skola B planerar alltid för heldagar och flera ämnen samtidigt. För att detta ska leda 

till bra undervisning krävs det mycket personal. Dessutom är det så att alla lärare på 

skolan inte är knutna bara till en skola utan undervisar även på andra skolor. Vilket 

försvårar för skola B att ha full personalstyrka hela dagen. Även inslaget av 

matlagning över öppen eld är ett viktigt inslag för helhetsupplevelsen och kräver 

självklart ett säkerhetstänk. På skola B har man tidigare engagerat skolans 

vaktmästare vid dessa dagar, men även detta har försvårats då vaktmästarens tjänst 

fördelat sig på flera skolor numera.  

 

På skola A har de tagit hjälp av fritidspedagogerna som har tagit halva klassen och 

haft utomhusmatematik med dem, medan läraren har haft den andra halvan i 

klassrummet. På detta sätt har de fått en lagom gruppstorlek att kunna ha matematik 

med både utomhus och inomhus. De upplever på skolan att denna uppdelning är 

svårare att göra med de äldre eleverna, eftersom det inte finns någon fritidspedagog i 

dessa grupper. Här är ofta läraren ensam med en klass. Då går det inte att göra 

samma uppdelning och det är också svårt att som ensam lärare gå ut med en grupp 

med många elever. Eleverna får ut mer av utomhusmatematiken när de arbetar i 

mindre grupper och kan då ha bra matematikdiskussioner, där alla elever kommer till 

tals. Det är inte heller ur säkerhetssynpunkt bra att gå ut själv med en för stor 

elevgrupp.  

 

Tiden skulle också kunna vara ett hinder. “Jag upplever inte några direkta hinder. 

Men det är tidskrävande och planeringsmässigt måste man ha mera koll” 

(Respondent 3). Respondenterna menar att det tar tid att bygga upp en bra 

verksamhet för utomhusmatematik. 

 

Bristen på tid och otillräckliga resurser är något som Moffet (2011) också lyfter, som 

möjliga hinder. Hon menar att detta är en av anledningarna till att inte 

utomhuspedagogik används i så stor utsträckning i Storbritannien. 

 

5.4.2 Personalens kompetens och eventuellt behov av 
fortbildning 

Respondenterna på både skola A och B menar att det krävs en hög kompetens av 

lärare som arbetar med utomhusmatematik. Båda skolorna har satsat mycket på 

fortbildning för personalen och skolledarna på skolorna arbetar för att ge personalen 

stöttning i att arbeta med utomhuspedagogik och utomhusmatematik. 

Respondenterna upplever att det blir svårt att bedriva matematik utomhus utan 

fortbildning och matematiska diskussioner i arbetslaget. Respondenterna tycker det 
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finns lite vardagsanknuten matematik i läroboken. Här anser de att de själva behöver 

koppla matematiken till naturliga utomhusövningar. Detta upplever de som en 

begränsning om de inte får fortbildning eller har kollegiala diskussioner. “Jag har 

sett att om det här ska fungera så måste man som skolledare först se förutsättningar, 

kompetens. Du måste kunna vara utomhus och våga lämna det trygga 

klassrummet”(Respondent 1). 

 

Björkman och Reistad (2010) och Molander (2012) menar att arbeta med 

utomhusmatematik kräver mycket av lärarens ämneskompetens och didaktiska 

kompetens. Det krävs stor kunskap att se vilket matematiskt innehåll som finns i en 

aktivitet och det är en utmaning att synliggöra matematiken för eleverna (a.a.).  

 

På skola A beskriver respondent 1 att det är mycket kunskaper som eleverna ska få 

med sig under sin skolgång. Hon beskriver att alla mål inte enbart går att nå 

med utomhusmatematik. Mycket kan du bedöma med undervisning utomhus men för 

att få en rättvis bedömning behöver läraren bedöma eleverna i olika situationer och 

miljöer alltså även i undervisning inomhus. Nationella prov och en del 

matematiktester behöver göras för att eleverna ska kunna visa att de kan koppla 

utomhusmatematiken med den abstrakta matematiken.  

 

Detta beskriver även Olsson och Forsbäck (2006) att allt arbete i matematik lämpar 

sig inte utomhus. En del övningar när eleverna behöver skriva mycket är enklare och 

blir mer praktiska att göra inomhus, även om en del dokumentation kan göras 

utomhus. Uppföljningen i klassrummet är en viktig del (a.a.).  

 

5.4.3 Inställning och kommunikation 
Respondenterna på skola A beskriver de att det är svårare att arbeta med 

utomhusmatematik med de äldre eleverna. De äldre eleverna kräver mer utmaningar 

och detta kräver också ett stort engagemang av lärarna. Det är svårt att säga vad det 

beror på att inte de äldre eleverna är lika entusiastiska som de yngre. “Det beror 

mycket på lärarens inställning. Det kan också vara så eftersom mellanstadiet har 

varit ute i alla år kanske de är lite mätta på det” (Respondent 2).  

 

“Det är ju ett hinder för de eleverna som har en negativ inställning till att vara med i 

undervisning utomhus. Vi har eleverna som hellre vill räkna i en bok”  R          

3). På skola B har respondenterna upplevt att en del elever inte är så positiva till 

utomhusmatematik och att en del elever hellre vill räkna i en bok. Respondenterna 

beskriver att det är viktigt att försöka motivera dessa elever med spännande 

utmaningar. Respondenterna på skola B har också upplevt att för vissa elever är det 

inte lika värdefullt att vara ute. “Man ska inte inbilla sig att utomhuspedagogik är 

bra för alla elever. Precis som för vilken annan metod man har.” (Respondent 4). 

  

Det är inte platsen i sig som är aktivitetsskapare menar Szczepanski m.fl. (2006), 

utan den centrala betydelsen för undervisning är lärarens roll och hur läraren på ett 

medvetet sätt arbetar med utomhusundervisningen. 

 

Respondenterna på skola A beskriver hur viktigt det är med information till 

föräldrarna och eleverna. Om det blir missförstånd kan detta leda till att föräldrarna 

blir negativa till utomhusmatematik, vilket kan smitta av sig på eleverna. Det blir ett 
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hinder om läraren hela tiden blir ifrågasatt och om eleverna blir negativa. Skola A 

låter gärna föräldrarna vara med på en lektion och ibland har de haft utematematik på 

föräldramöten. På skola B har man vid flera tillfällen genomfört föräldramöten i det 

utomhuspedagogiska rummet. Detta för att föräldrarna ska få vara med och uppleva 

och därigenom få en större förståelse vad deras barn gör när de har 

utomhusmatematik. 

 

Detta är något som fångas av Illeris (2007) tankar kring drivkraftsdimensionen då 

han menar att om individen ska tillägna sig innehållet så måste det till lust, vilja och 

intresse. Dessutom handlar det om samspel och individens förmåga till handling, 

kommunikation och samarbete, dels i klassrummet men även i ett övergripande 

samhällsperspektiv (a.a.).  
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6 DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med en diskussion kring den valda metoden. Vi kommer sedan 

att diskutera resultatet utifrån syftet med vårt arbete. Avslutningsvis ger vi förslag på 

vidare forskning. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 
Den metod som vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer. Vi valde ut två skolor 

och några lärare som vi visste hade arbetat med utomhuspedagogik under en längre 

tid. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi få en inblick i hur dessa lärare 

resonerar kring utomhuspedagogik i allmänhet och utomhusmatematik i synnerhet. 

Detta kvalitativa synsätt menar Johansson och Svedner (2006) innebär att vi använt 

oss av fasta frågeområden. Vissa frågor har varierats från intervju till intervju vilket 

berott på vilka aspekter respondenterna tagit upp. Vi är medvetna om att resultatets 

tillförlitlighet hade ökat om vi gjort intervjuer på fler skolor. Nu visar resultatet 

endast hur några lärare resonerar på dessa två skolor. Eftersom lärarna på de utvalda 

skolorna har lång erfarenhet av detta arbetssätt, anser vi ändå att resultat är 

tillräckligt för reliabiliteten. 

 

Det har varit svårt att hitta tider för intervjuer som passade med lärarna under den 

begränsade tid vi haft. Vi märkte att lärares tid idag är väldigt uppbokad, och då 

särskilt innan jul. Detta medförde att några tider blev dubbelbokade. Vilket gjorde att 

vi fick dela på oss och åka på varsin intervju. När vi gjorde på detta sätt så var vi 

extra noggranna med att beröra våra frågeområden och att spela in intervjun. Vi 

hörde oss också för om vi kunde återkomma med frågor till lärarna, om det skulle 

behövas. Efter intervjuerna lyssnade vi på dem och delgav varandra intervjuerna så 

noggrant som möjligt. Eftersom vi var så noggranna med att lyssna och delge 

varandra intervjuerna så anser vi att detta inte har påverkar undersökningen. Vi 

upplevde att vi fick ut mycket av intervjuerna och att lärarna var positiva och gärna 

delade med sig av sina erfarenheter. 

 

Om vi skulle göra om undersökningen skulle vi ha använt oss av observation också 

för att på det sättet få en ännu större inblick i utomhuspedagogiken och 

utomhusmatematiken. Vi tror inte att det påverkade resultatet att vi hade så få 

respondenter, eftersom de valda respondenterna hade så mycket kunskap kring 

området. Det vi skulle kunna gjort annorlunda är att ha valt en skola till för att 

därigenom få en bredare syn på utomhuspedagogik och utomhusmatematik. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Det har varit intressant och lärorikt att fått genomföra denna undersökning. Syftet var 

att ta reda på hur lärare resonerar och använder utomhusmatematik i undervisningen, 

i grundskolans tidigare år.  Vi valde att titta på två skolor som har lång erfarenhet av 

utomhuspedagogik och utomhusmatematik. Enligt våra intervjuer med lärarna på de 

två skolorna vi har undersökt arbetar de regelbundet med utomhusmatematik. De har 

hittat ett sätt som fungerar bra för dem och har under lång tid byggt upp material och 

platser där de har sina matematiklektioner i form av matematiklabb och andra 

pedagogiska rum utomhus. Under alla år de har arbetat med utomhusmatematik har 

de upplevt möjligheter, hinder och begränsningar.  
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När vi gjorde våra intervjuer och byggde upp kunskap kring ämnet genom litteratur 

och forskning, så dök den nya PISA undersökningen upp. Vi nämner inledningsvis i 

detta arbete att elevernas kunskaper i matematik, enligt TIMSS och PISA, stadigt 

försämrats under en längre tid. När vi läser dessa undersökningar så finner vi gång på 

gång argument för att undervisningen i matematik inte är tillräckligt 

vardagsanknuten. Att det är just detta som svenska elever har svårt för i dessa 

undersökningar. Det är detta som vi uppfattar bland annat Szczepanski m.fl. (2006) 

lyfter fram när de menar att kunskapen blir ytlig och alldeles för abstrakt när inte 

undervisningen varieras. Eleverna får inget direkt att hänga upp den abstrakta 

kunskapen på. 

 

Enligt skolverket (2012b) visas det i TIMSS att Sveriges elever tillhör dem som 

värdesätter matematik minst. Skolverket (2011a) beskriver att skolan ska använda 

många olika redskap för att alla elever ska ta till sig och utveckla kunskapen. 

Eleverna ska kunna använda sin kunskap i vardagliga och matematiska situationer. 

De ska också kunna beskriva och formulera sina kunskaper med hjälp av 

matematikens uttrycksformer (a.a.).  Ett sätt att få en mer varierad undervisning i 

matematik skulle kunna vara att använda utomhusmatematik som ett komplement till 

den traditionella matematikundervisningen. Inte enbart använda utomhusmatematik. 

Att kunna koppla det som eleverna får erfarenhet av ute med undervisningen 

inomhus är något som våra respondenter har erfarenhet av som en bra metod. På 

båda skolorna ser respondenterna att eleverna har en positiv inställning till 

matematik. Våra respondenter upplever att deras elever med hjälp av 

utomhusmatematik får en djupare förståelse för matematik. Respondent 1 säger: 

“Jag har hört flera lärare som säger att detta arbetssätt har varit räddningen många 

gånger”. När vi har gjort våra intervjuer har vi fått höra lärare som verkligen tror på 

det de gör. De är engagerade och entusiastiska inför sitt uppdrag. När lärare och 

skolan känner att det gör rätt, att de har stöd från eleverna, föräldrarna och 

skolledningen, så blir arbetssättet väldigt framgångsrikt.  

 

Vi har förstått att lärarens roll har en stor betydelse för all undervisning oavsett om 

det sker inomhus eller utomhus. Szczepanski m.fl. (2006) skriver om lärarens 

medupptäckande roll i undervisningen utomhus. Även Björkman & Reistad (2010) 

och Molander (2012) skriver om lärarens roll. Att arbeta med utomhusmatematik 

kräver mycket av lärarens ämneskompetens och didaktiska kompetens. Det krävs 

stor kunskap att se vilket matematiskt innehåll som finns i en aktivitet och det är en 

utmaning att synliggöra matematiken för eleverna (a.a.).  

 

Detta resonemang kan tyckas anmärkningsvärt då det kan tolkas som om att 

undervisa utomhus kräver mer kompetens av en lärare än att undervisa inomhus. Vi 

anser att i den traditionella undervisningen finner läraren tillräckligt med stöd från 

läroboken. När undervisningen flyttas utomhus räcker inte detta. Detta lyfter även 

respondenterna då de menar att det inte bara är metoden i sig som har betydelse utan 

att lärarens roll har en mycket stor betydelse. Det är läraren som ger övningarna ett 

innehåll och skapar en positiv inlärningssituation. Det är lärarens uppgift att hjälpa 

eleverna att nå målen i matematik. För att klara detta håller vi med respondenterna 

att fortbildning är av största vikt. Vi är rätt så övertygade om att det verkligen 

handlar om läraren och dennes inställning till ämnet och undervisningsmetoden. Det 

är intressant att det just nu pågår flera stora satsningar i svensk skola när det gäller 
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matematik. Utökat antal timmar för de lägre åldrarna kombinerat med 

Matematiklyftet och Learning Study ska ge lärare i matematik en tillräckligt bra 

fortbildning för att lyfta matematikämnet. 

 

Eftersom alla elever är olika och lär sig på olika sätt är det viktigt att variera 

undervisningen. Genom utomhusmatematik får eleverna träna på matematiken på 

flera olika sätt och de får en djupare förståelse för matematiken. Respondenterna 

beskriver att många elever har lättare för matematiken i böckerna när de kan relatera 

det till något de har gjort i matematiklabbet. Szczepanski m.fl. (2006), Moffett 

(2011), Molander (2012), Lundegård m.fl. (2004) skriver alla om den varierande 

undervisningen och att när eleverna lär sig med alla sina sinnen får de en djupare 

förståelse (a.a.). Eftersom alla elever är olika och lär sig på olika sätt tycker vi att ett 

varierat arbetssätt i matematik är att föredra.  

 

Att genom utomhusmatematik gå från något konkret för att sedan koppla det till den 

abstrakt matematiken är något som både litteraturen och våra respondenter hävdar 

som en bra metod. Detta kan ses som kognitiva aktiviteter där läraren             

                                                                                 

             j                                                                       

                                                               a.a.). Det so         

                                                                                      

                                                                               - och 

elevorienterad undervisning. 

 

Vi är fullt medvetna om att utomhusmatematiken inte kan ses som en fullständig 

egen metod som fungerar helt utan det abstrakta. Utomhusmatematiken ska ses som 

ett komplement till undervisningen inomhus, där eleverna får möjlighet att applicera 

sina matematiska kunskaper i vardagsnära sammanhang. Respondent 2 beskriver att 

matematiken blir verklig när eleverna får använda sina kunskaper till att exempelvis 

bygga något.  De får användning av att till exempel mäta, räkna ut vinklar och 

bestämma skala. Matematiken blir spännande när eleverna får undersöka och 

upptäcka sannolikhet i till exempel solrosodlingen. Där skapar läraren på ett naturligt 

sätt utrymme för eleverna att ha en dialog, ett resonemang och diskussion kring 

matematiska begrepp. 

 

TIMSS 2011 beskriver vikten av att sätta in undervisningen i en vardagsnära kontext. 

Undersökningen visar också på att svenska matematiklärare gör detta i mycket 

mindre utsträckning jämfört med genomsnittet för lärarna i EU/OECD. Vi tycker att 

det är anmärkningsvärt att inte fler lärare använder utomhusmatematik som ett 

komplement till den traditionella matematikundervisningen. 

6.2.1 Vad ser lärarna för möjligheter med 
utomhusmatematik? 

Flera av de respondenter vi intervjuat poängterar att laborativ matematik går att 

genomföra utan att för den delen bege sig ut i naturen. Men de belyser också väldigt 

många vinster som de anser erhålls av att undervisa utomhus. Bland annat trycker de 

på att möjligheterna att integrera ämnen har fungerat mycket bättre utomhus än 

inomhus. Detta beskriver även Björkman & Reistad (2010) att det inte bara är målen 

i matematik som uppnås när lärare arbetar med utomhusmatematik. Det blir naturligt 
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att eleverna samtidigt arbetar med mål i andra ämnen (a.a.). Vi anser att det är en 

styrka när eleverna arbetar med flera ämnen samtidigt detta kan leda till att eleverna 

får en djupare förståelse och kunskap kring arbetsområdet.  

 

Att eleverna i utomhusmatematik får använda sig av rörelse är en annan positiv 

effekt. Eftersom barn i dagens samhälle rör sig allt mindre är det bra att eleverna i så 

många ämnen som möjligt får använda sig av rörelse. Att ta till vara på elevernas 

rörelsebehov i undervisningen lyfter även Szczepanski m.fl. (2006) och Gjesing och 

Dall (2011). 

 

Skolverket (2011b) menar att det handlar om att eleven ska ges möjlighet att skapa 

och uppleva matematik. En möjlighet som respondenterna ser är det konkreta 

arbetssättet som blir när de använder sig av utomhusmatematik. Elevernas förståelse 

ökar när de kan göra kopplingar mellan utomhusmatematiken och matematiken i 

deras böcker. Skola A upplever att de alltid har haft en väldigt hög måluppfyllelse i 

matematik. Vad detta beror på är svårt att säga. En förklaring kan vara den kollegiala 

diskussion som hela tiden förs om matematik på skolan. Skolan har arbetat med 

Matematiklyftet och med Learning Study under en längre tid. Här diskuterar de 

utomhusmatematiken och hur de ska koppla den till den mer abstrakta 

undervisningen inomhus. 

 

Våra respondenter belyser också det sociala samspelet som blir när eleverna arbetar 

med utomhusmatematik. Eleverna får samarbeta i mindre grupper och 

respondenterna upplever att det blir mindre konflikter utomhus. Att 

utomhusundervisning främjar elevernas sociala kompetenser och samarbetsförmågor 

är något som Fägerstam (2012) och Gjesing och Dall (2011) också hävdar. Att 

eleverna får samarbeta och lösa ett matematiskt problem tillsammans anser vi är bra 

att arbeta med både inomhus och utomhus. När eleverna tränar på att lösa 

matematiska problem tillsammans kan de lära sig mycket av varandra och se olika 

sätt att lösa uppgiften. Att hela tiden diskutera och reflektera kring matematiken ser 

våra respondenter som en viktig del.  

6.2.2 Vad ser lärarna för begränsningar/hinder med 
utomhusmatematik? 

De hinder och begränsningar som respondenterna lyfter är få. Det som vi slås av i 

intervjuerna är den positiva inställning till de eventuella hinder som uppstår. Det är 

klart att med så många års erfarenhet så väljer givetvis inte dessa lärare att fortsätta 

med utomhuspedagogik och utomhusmatematik om begränsningarna vore 

övervägande. Det finns självklart alltid hinder och begränsningar i allt vi företar oss. 

Det är, som vi resonerar, inställningen som avgör huruvida läraren väljer att möta 

dessa.  Respondenterna väljer ändå att beskriva några hinder som har dykt upp för 

dem under åren. Dessa har inte hindrat dem att fortsätta med att undervisa utomhus, 

men kanske till viss del begränsat dem.  

 

Det krävs mycket planering och förberedelse av lärarna, vilket blir till ett hinder när 

tiden inte räcker till. Det är mer resurskrävande när de arbetar utomhus än när 

undervisningen bedrivs inomhus. Respondenterna beskriver att det behövs fler vuxna 

när de arbetar utomhus än när de är i klassrummet och har fyra väggar runt omkring 

sig. Detta lyfts också fram av Moffett (2011) som en anledning av att inte 



30 

 

 

utomhusmatematik används i så stor utsträckning i Storbritannien. I rapporten nämns 

också att personalen inte tycker att de har tillräckligt med utbildning i 

utomhuspedagogik. Detta anser våra respondenter att de får regelbundet och att det 

hela tiden förs diskussioner om utomhusmatematik mellan kollegorna. 

 

Andra hinder som respondenterna lyfte var lärarnas inställning. Även här kan vi 

relatera till lärarens roll. Vikten av att läraren har en positiv inställning för att 

utomhusmatematiken ska bli bra. Informationen till föräldrar och elever är också 

viktig för att det inte ska bli missuppfattningar kring utomhusmatematiken.  

 

 

6.3 Vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressanta att göra denna undersökning ur ett 

elevperspektiv. Att genom intervjuer med elever få en inblick i deras uppfattning av 

arbetet med utomhusmatematik. Hur uppfattar elever utomhusmatematik? Upplever 

eleverna att de får en större förståelse för matematiken när de får använda sig av 

utomhusmatematik? Lärarna behöver höra hur eleverna upplever undervisningen för 

att kunna lägga upp bra lektioner. Ibland upplever inte eleverna undervisningen som 

vi tror. Därför är samtalet och reflektionerna från eleverna mycket viktiga. 

 

 

 

 



31 

 

 

7 REFERENSLISTA 

Ahlberg, Ann & Wallby, Karin (2000). Matematik från början. 1. uppl. Göteborg: 

Nationellt centrum för matematikutbildning, Univ. 

Björkman, Karin & Reistad, Helena (red.) (2010). Lust för matte: 

matematikutveckling i praktiken. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

Fägerstam, Emilia (2012). Space and Place [Elektronisk resurs]: Perspectives on 

outdoor teaching and learning. Linköping: Linköping University Electronic 

Press. 

Gjesing, Gudrun & Ørskov Dall, Tine (2011). Matematik i skolans uterum. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

Holmqvist, Mona (red.) (2006). Lärande i skolan: learning study som 

skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur. 

Illeris, Knud (2007). Lärande. 2., [rev. och utök] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: 

undersökningsmetoder och språklig utformning. 4. Uppl. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

Lundegård, Iann, Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ammi (red.) (2004). 

Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Moffett, P (2011). 'Outdoor Mathematics Trails: An Evaluation of One Training 

Partnership', Education 3-13, 39, 3, pp. 277-287, ERIC, EBSCOhost, viewed 

12 November 2013. 

Molander, Kajsa (2012). Att lära in matematik ute: 2. 1 uppl. Vimmerby: Outdoor 

teaching. 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margareta (2006). Utematte för meningsfullt lärande: 

förskoleklass - skolår 3. [Västerås: Ingrid Olsson] 

Olteanu, Constanta (2013). Learning study-modellen som aktivitet i 

matematikundervisningen [Elektronisk resurs]. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Primgruppen (2013). http://www.prim.su.se/matematik/amnesprov_3_sid2.html 

Sökdatum: 2013-11-25 kl.11.30 

Rystedt, Elisabeth & Trygg, Lena (2010). Laborativ matematikundervisning: vad vet 

vi. 1. uppl. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs 

universitet.  

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011b). Laborativ matematik och konkretiserande undervisning och 

matematikverkstäder [Elektronisk resurs]: en utvärdering av 

matematiksatsningen. Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2724 

http://www.prim.su.se/matematik/amnesprov_3_sid2.html
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2724


32 

 

 

 

Skolverket (2012b). TIMSS 2011: svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik 

och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2942  

Skolverket (2013a). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse 

och naturvetenskap. Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126 

Skolverket(2013b). http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/matematik/mer-

undervisningstid-i-matematik Sökdatum: 2013-11-21 kl.12.40 

Szczepanski, Anders, Malmer, Karin, Nelson, Nina & Dahlgren, Lars Owe (2006). 

Utomhuspedagogikens särart och möjligheter ur ett lärarperspektiv: En 

interventionsstudie bland lärare i grundskolan. Didaktisk Tidskrift. 16:4, s. 89-

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2942
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3126
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/matematik/mer-undervisningstid-i-matematik
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/matematik/mer-undervisningstid-i-matematik


33 

 

 

BILAGOR  
 

Intervjuguide lärare 

Bakgrund (personlig) 

Vad har du för utbildning? 

Har du gått någon fortbildning i utomhuspedagogik? 

Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

Varför valde du att bli matematiklärare? 

Bakgrund (skola) 

Vad har skolan för profil? 

Hur många år har ni arbetat med utomhuspedagogik? 

Vad var det som fick er att börja arbeta med utomhuspedagogik? 

Undervisning utomhus 

Vad associerar du med att vara utomhus i undervisningen? 

Vad är utomhuspedagogik för dig? 

Varför tycker du man ska undervisa utomhus? 

Matematik utomhus 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med matematik utomhus? 

Hur arbetar du/ni med matematik utomhus? 

Är det något speciellt område inom matematiken som du tycker lämpar sig bäst för 

utomhusmatematik? 

                                                                         omhus? 

Vilka möjligheter ser du med att arbeta med matematik utomhus? 

Vilka hinder ser du med att arbeta med matematik utomhus? 

Ser du några effekter på elevernas kunskaper i matematik genom att ni har arbetat 

med matematik utomhus? 

Följdfrågor 

Kan du ge e             ? K               …? 
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Intervjuguide skolledare 

Bakgrund (personlig) 

Vad har du för utbildning? 

Har du gått någon fortbildning i utomhuspedagogik? 

Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

Bakgrund (skola) 

Vad har skolan för profil? 

Hur många år har ni arbetat med utomhuspedagogik? 

Vad var det som fick er att börja arbeta med utomhuspedagogik? 

Hur arbetar du för att personalen ska få fortbildning och inspiration att arbeta med 

utomhuspedagogik? 

Undervisning utomhus 

Vad associerar du med att vara utomhus i undervisningen? 

Vad är utomhuspedagogik för dig? 

Varför tycker du man ska undervisa utomhus? 

Matematik utomhus 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med matematik utomhus? 

Hur arbetar skolan med matematik utomhus? 

Är det något speciellt område inom matematiken som du tycker lämpar sig bäst för 

utomhusmatematik? 

                                                                              ? 

Vilka möjligheter ser du med att arbeta med matematik utomhus? 

Vilka hinder ser du med att arbeta med matematik utomhus? 

Ser du några effekter på elevernas kunskaper i matematik genom att ni har arbetat 

med matematik utomhus? 

Hur ser elevernas måluppfyllelse ut i matematik? 

Följdfrågor 

K                       ? K               …? 

 

 

 


