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Abstrakt 
Syftet med studien är att ta reda på om och hur utematematik påverkar elevers inlärning. 
I studien ligger fokus på att upptäcka vilka effekter, som utematematik kan ge på alla 
elevers förståelse, oavsett individuell förutsättning. Då kring den egna kunskapen om 
och inlärningen av, ämnet matematik. 
 
Studien bygger på ett undervisningsförsök i en årskurs 3. Det matematiska innehållet är 
geometri, med inriktning på området omkrets. Sex stycken av eleverna som deltog i 
undervisningsförsöket med tillhörande observation, valdes ut och intervjuades efteråt. 
 
Resultatet visar att alla intervjuade elever beskriver att lektionen var givande på något 
sätt. Exempelvis berättar en elev i intervjun att hen nu fick ro att koncentrera sig 
eftersom hen fick mer frihet och utrymme att välja arbetsplats och avstånd till de andra 
eleverna, istället för att vara var låst till en specifik yta. Alla intervjuade elever uppvisar 
fördjupade kunskaper om vad omkrets innebär och hur denna mäts. Detta genom att 
beskriva och visa på olika objekts omkrets, både verbalt och med gester. 
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1 Inledning 
I vårt självständiga arbete 1, i matematikdidaktik, har vi valt att göra en empirisk studie 
om utematematik, då specifikt inriktat på rörelsers betydelse för matematikinlärning. 
Det matematiska området som kommer att behandlas är geometri, med fokus på 
omkrets. Anledningen till att vi vill göra studien, är dels att vi anser att vi i kommande 
yrkesliv, kommer att ha nytta av att veta om våra tankar angående matematik och 
rörelse är grundade i vetenskaplig forskning. Vi kommer ha nytta av att veta det 
eftersom vi då i vår kommande yrkesroll kan styrka valet att använda eller inte använda 
utomhusmatematik som arbetssätt. Detta kan då finnas som stöd och argument för valet 
av den specifika undervisningsmetoden. Vi anser även att andra lärare kan ha nytta av 
vår studie, eftersom utematematik är ett aktuellt ämne i skolan nu. I vårt resultat är 
förhoppningen att konkreta tips och råd kring om utematematik är effektivt eller inte, 
ska kunna ges. Enligt läroplanen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Skolverket, 2011) har vi som lärare uppdraget att försöka nå alla 
elever. Vi vill därför undersöka om utematematik är ett effektivt sätt att uppfylla det 
målet. 
 
Ur  Lgr11, sid. 14: 

Läraren ska 
• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,” 
(Skolverket, 2011: 14). 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga, 
– upplever att kunskap är meningsfull och attden egna kunskapsutvecklingen 
går framåt (Skolverket, 2011: 14). 
 

En annan av anledningarna till vårt väckta intresse, är att vi utifrån samhällsdebatten 
som pågår om begreppet utematematik, hittat intressant forskning inom ämnet. Ett 
exempel på sådan forskning är Bernerskogs (2005) rapport, som är en del av den 
vetenskapliga forskning som vi läste precis i början av skrivandeprocessen. Rapporten 
väcker vårt intresse att göra en egen studie inom just det här området. Bernerskogs 
(2005) rapport knyter an till författarens tidigare arbetslivserfarenheter i 
grundskoleverksamhet. Bernerskogs syfte är att undersöka när det är lämpligt och 
genomförbart, att låta elever i årskurs 1 och 2 använda sig av ett laborativt hjälpmedel i 
form av den egna kroppen, i matematikundervisningen. Bernerskog (2005) vill också 
undersöka vilka vinster som kan nås genom att låta eleverna arbeta på det här sättet. I 
resultatet kommer Bernerskog (2005) fram till att eftersom eleverna redan i 
matematikundervisningen i förskolan får arbeta med laborativa, konkreta redskap för att 
sedan låta matematikundervisningen bli mer abstrakt, är kroppen som laborativt 
hjälpmedel ett bra sätt att låta eleverna i de tidiga skolåren möta de första delarna i det 
abstrakta matematikinnehållet för att underlätta inlärning och förståelse (Bernerskog, 
2005). 
 
Ytterligare en anledning till vårt intresse kring utematematik är att vi under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (i nedanstående text benämnt som: VFU), har haft 
engagerade handledare vad gäller utematematik och rörelse. Genom att läsa andras 
forskning och då få insikt i vilka områden som många redan har forskat inom, har vi 
bestämt oss för att, med stöd i läst forskning, göra ett undervisningsförsök, där vi går ut 
och genomför en lektion i utematematik. I ett undervisningsförsök “[...]genomför man 
ett projekt, t.ex. en förändring eller ett ingrepp av något slag, och utvärderar sedan 
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resultatet” (Johansson & Svedner, 2010: 65). Lektionen utförs på den specifika skolans 
skolgård och inriktningen är på årskurs 3 där eleverna är åtta till tio år. 
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2 Syfte 
Syftet är att göra ett undervisningsförsök för att ta reda på om och hur utematematik 
påverkar elevers inlärning i ämnet matematik. Genomgående under studien kommer 
fokus ligga på att upptäcka direkta effekter som utematematik kan ge alla elever 
förståelse, oavsett individuella förutsättningar. 
 
2.1 Frågeställningar 
Vad är det som gör att utematematik kan underlätta elevernas förståelse? 
Hur påverkar utematematik förståelsen och inlärningen för elever? 
Vad är det för andra faktorer som påverkas av utematematik? 
Kan utematematik vara givande för alla elever?  
 
2.2 Definition av begrepp 
Hur ett ord definieras är relativt och beroende på sammanhang. Här under förklaras 
några begrepp som används i den kommande texten och som kan definieras olika 
beroende på vilken person som använder begreppet. Här nedan framgår vår definition 
av begreppen. 
 
2.2.1 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogiken är ett experimentellt lärande. Det är planerade lektioner som hålls 
utanför en klassrumsmiljö och som visar på ett särskilt sätt att lära in. Detta lärande går 
ut på att involvera eleven i meningsfulla upplevelser, få hen att reflektera, skapa 
sammanhang och ta till sig ny kunskap om sin omvärld. Det är viktigt att eleven får 
använda alla sina sinnen i lärandesituationer (Knapp, 1996).   
 
2.2.2 Utematematik 
Utematematik bygger på utomhuspedagogikens tankar (se ovan). En 
utematematiklektion hålls utomhus med grund i läroplanens matematiska förmågor. 
Fokus ligger på att eleverna ska få uppleva matematiken med sina olika sinnen 
(Molander, Wejdmark, Bucht & Lättman - Masch, 2012). 
 
2.2.3 Omkrets 
“Omkrets; ett föremåls ytterkant i en dimension; även motsvarande längd”. En omkrets är 
med enkla ord sträckan runt ett objekt. I detta fall är omkrets beroende på vilket objekt 
eleverna väljer att mäta den på. Objekten kommer att se olika ut och mätas på olika sätt 
(Nationalencyklopedin, 1996). 
 
2.2.4 Elever i svårigheter 
Elever som av någon anledning har svårare att ta till sig det matematiska innehållet. 
Exempelvis på grund av att undervisningsspråket avviker från barnens modersmål, att 
det finns någon form av diagnos eller någon annan bakomliggande orsak.  
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3 Teoretisk bakgrund 
Det finns relativt mycket forskning om utomhuspedagogik, men då begreppet 
utomhusmatematik är relativt nytt, är forskningen inte lika utbredd. Teoribakgrunden är 
uppdelad i ett avsnitt som rör utomhuspedagogik och ett som rör utematematik. Detta 
för att utematematik är en gren av utomhuspedagogiken. Utematematiken grundar sig på 
en pedagogik som innehåller problemlösning, därför finns ett avsnitt om detta. All 
undervisning i svensk skola grundar sig på Lgr11, och därför finns även ett avsnitt om 
de ursprungliga tankarna bakom Lgr11, under den här rubriken (Kilpatrick, Swafford & 
Findell, 2002). 
   
3.1 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik är inget nytt fenomen, utan kan spåras långt bak i tiden. Idag finns det 
en del skolor och projekt som använder sig av utomhuspedagogiken i sin dagliga 
undervisning. Det finns dock många uppfattningar om hur en lektion och ett klassrum bör se 
ut. Många har tidigare ställt sig samma fråga som Brodin: 
 

“En fråga är om klassrummet måste vara den avgränsade yta som ett rum i en 
skola är eller om ett klassrum även kan bestå av en plats ute i skogen eller i en 
park utan inramning av väggar och tak” (Brodin 2011:447). 

 
Idag används utomhuspedagogiken ofta som ett komplement till den undervisningen 
som sker i ett klassrum. Som Brodin (2011) skriver är dock frågan om ett klassrum 
måste vara ett avgränsat rum inomhus (2011). Ovanstående konstaterar Brodin (2011) 
genom att basera sina tankar på en text som bygger på ett EU-projekt som heter: 
”Learning in Motion”. Projektets fokus låg på att ta reda på hur och om aktiviteter 
utomhus kunde ge stimulans för vuxna och barn med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Undersökning bygger på litteraturstudier, intervjuer och 
enkäter. Resultatet av textens undersökning blev att de deltagande vuxna och barns 
hälsa ökade ifall miljön var assimilerad och lätt att nå. Deras vistande utomhus i naturen 
visade sig vara motiverande och stimulerande för deras sociala inkludering och lärande. 
Det framkom även att det tyvärr oftast inte finns någon plan för att se till att ett lärande 
sker i utomhusmiljö för den här gruppen av människor (2011). 
 
3.1.1 Ursprung och utveckling 
Utomhuspedagogik som akademiskt begrepp, kan sägas ha sina rötter och sitt ursprung i 
Cornell University och Ohio State University i USA. Kurser har sedan 1860-talet 
genomförts här med syftet att öka studenternas kontakt med naturen (Dahlgren  & 
Szczepanski, 2011). 
 
En centralgestalt för utvecklingen av utomhuspedagogiken var reformpedagogen  och 
pragmatikern Dewey. Han trodde på att kombinera textbaserade och icke textbaserade 
kunskaper. Tack vare den reformpedagogiska rörelsen ökade insikten om betydelsen av 
att få använda sina sinnen i undervisningssituationer. Under 1900-talet blev 
undervisning i det fria, och lärande med hjälp av kroppen och alla sinnen mer vanligt i 
reformskolor och i den reformpedagogiska rörelsen (Dahlgren & Szczepanski,2011). 
 
Enligt Dewey (1915) skulle en bra undervisning innehålla både ”hands on”, ”minds on” 
och ”learning under the skin” för att ge bestående resultat hos eleven.Han lyfter fram 
vikten av att eleverna besitter förkunskaper innan undervisningstillfället, och att det ges 
utrymme för reflektion under och efter avslutat undervisningstillfälle för att ge eleverna 
alla de ovannämnda delarna i hans undervisningsmall (1915). 
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Precis som Dewey argumenterar även Knapp (1996) om hur viktig den levande 
erfarenheten är för lärandet. Även Vygotskijs tankar om den proximala 
utvecklingszonen, det vill säga, att lära med hjälp av andra som besitter djupare 
kunskaper, finns med i hans resonerande kring vad som är viktigt för en lyckad  
undervisning (1996). Som Szczepanski (2013) skriver är det när handling, den tysta 
kunskapen och språk förenas, det vill säga, när man talar om det som  görs, som viktig 
kunskap erövras (2013). Montessori (1998) menar att ett verkligt lärande för eleverna 
kräver upplevelser, i för eleven, meningsfulla sammanhang och situationer (1998).  
 
Sedan 1930-talet har termen utomhuspedagogik använts för att beskriva genomförandet 
av utbildning utanför det traditionella klassrummet (Knapp,1996). 
 
3.1.2 Utomhuspedagogikens utformning 
Begreppet utomhuspedagogik är mångfacetterat med tydliga kopplingar till platsen för 
lärandet, objektet och sättet att lära, men även till miljö och hälsa. Det är alltså viktigt 
att tänka igenom vart lektionen ska hållas, med vilka hjälpmedel och hur det ska läras ut 
(Dahlgren & Szczepanski, 2011). Szczepanski (2013) beskriver är det viktigt att valet av 
plats för utomhuspedagogikens aktivitet, inte bara görs på måfå, utan att det sker ett 
resonerande kring valet. Han menar att många pedagoger idag väljer sina 
undervisningsplatser på grund av vana och bekvämlighet och inte utifrån lektionens 
syfte, som Szczepanski (2013) menar är det viktigaste. Forskaren (2013) hänvisar till att 
olika miljöer är bra till olika lärmoment och att läraren inte enbart ska utföra sin 
undervisning i sitt klassrum. Han menar att det ultimata är att kombinera utomhus- och 
inomhuslektioner, för att på det sättet uppnå den mest lämpliga kombinationen (2013). 
 
För största möjlighet till att skapa ett givande undervisningstillfälle, måste det grunda 
sig på lärandeprinciper, detta gäller både lektioner inomhus och utomhus. 
Utomhuspedagogiken involverar en särskild undervisningsmetod, denna metod beskrivs 
bäst som ett experimentellt lärande. Detta lärande  består oftast av 4 olika steg. Det 
första steget är att låta eleverna vara involverade och delaktiga i meningsfulla och 
utmanade upplevelser. Det andra steget är att låta eleverna reflektera utifrån erfarenheter 
de fått antingen individuellt eller i gruppsammanhang. Det tredje steget är att låta 
eleverna utveckla  ny kunskap om världen och  det fjärde steget handlar om hur 
eleverna får kunskaper om hur de ska kunna applicera den nya kunskapen till nya 
uppkommande situationer (Knapp, 1996). Fler positiva effekter som visats i studier är 
att elevernas hälsa förbättras något. Detta tros bero på rörelsemöjligheterna som finns 
vid en utomhuslektion (Szczepanski, Nelson & Gustafsson, 2011, Brodin, 2011). 
 
Dewey betonar vikten av olika sinnesintryck från naturen som stimulans för utveckling 
och lärande. Genom att ha lektioner utomhus ges eleverna chansen att utforska naturen 
med alla sinnen, så som smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Att vara ute ger också 
eleverna tillfälle att testa nya förmågor och idéer, och även ta sig an nya utmaningar. 
Utomhuspedagogik kan också gynna elevernas självkännedom. Den fysiska aktiviteten 
som en utomhuslektion innebär,  kan få elever att vara mer sociala och känna mer 
tillhörighet med klasskompisar (Brodin, 2011). 
 
3.2 Utematematik 
Enligt Bruner (1956) är människans vilja att utveckla och öka sin förståelse inom alla 
ämnen medfödd. Bruner delar upp den viljan i tre huvudgrupper: ömsesidighet, 
nyfikenhet och kompetens. Han menar att ifall pedagogiken som används är en 
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kombination av ovanstående delar har den större chans att bli framgångsrik (1956). Vid 
de tillfällen eleverna inte lyckas nå de krav läraren har i matematikundervisningen leder 
det ofta till att eleven får ett försämrat självförtroende och att inställningen till ämnet 
matematik blir negativ. Det bildas därför ett orsakssamband som består i att ifall läraren 
har höga krav på eleverna når de i sin tur längre och deras självförtroende ökar då, 
kedjereaktionen kan även ske åt motsatt håll där eleverna inte når lika långt ifall läraren 
har lägre krav och det i sin tur leder till att eleverna får sämre självförtroende (Petersen, 
2011). 
 
Elever påverkas positivt av att undervisning varvas med motorikövningar och fysisk 
aktivitet. Det hjälper eleverna att hålla koncentrationen och har en positiv effekt på 
deras prestation i ämnet matematik (Ericsson, 2003). Ovanstående visar Ericsson (2003) 
genom att genomföra interventionsstudie. Studien utförs i klasser från årskurs 1-3. 
Studiens mål är att ge mer information kring förhållandena mellan barns 
skolprestationer, motorik och koncentrationsförmåga. Påverkanseffekterna av utökad 
träning av motoriken och ökad fysisk aktivitet i skolverksamheten och undervisningen 
studerades i två interventionsgrupper och en jämförelsegrupp under en treårsperiod 
(2003). Även Rystedt & Trygg (2010), menar på att när traditionella 
undervisningsmetoder där eleverna till största delen sitter still vid sina bänkar, och 
räknar i sina böcker varvas med fysiska inlärningsaktiviteter ökar nivån av förståelse för 
ämnet hos eleverna. När matematikundervisningen kompletteras med fysisk aktivitet 
ökar möjligheten att göra sammanhang och teoretiska modeller inom ämnet matematik 
blir tydligare för eleverna (Rystedt & Trygg, 2010). 
 
När eleverna är yngre och går i förskolan utgår deras lärande från deras lekar. Rystedt 
och Trygg (2010) menar att leken är ett bra sätt även för äldre elever att möta all sorts 
undervisning. När läraren låter eleverna möta övningar utomhus som upplevs lekfulla 
och motiverande ändras elevernas inställning till ämnet matematik och blir mer bred och 
positiv. Det finns matematik överallt i vår omgivning, och det är lärarens uppgift att 
hjälpa eleverna att upptäcka det. För att utematematikens övningar och aktiviteter ska 
bidra till ökad kunskap och förståelse inom ämnet matematik för eleverna, krävs det att 
övningarnas innehåll diskuteras med eleverna (2010). Enligt Lesh fungerar laborativa 
övningar inom matematikundervisningen som ett bra sätt för eleverna att lära sig att 
använda sig av matematiken i verklighetsförankrade situationer (Lesh, 2003). 
 
När läraren låter eleverna använda sig av kroppen som ett laborativt hjälpmedel ute i 
naturen gynnas möjligheterna för eleverna att bli motiverade. Eleverna kan då inse att 
de matematiska kunskaperna de redan besitter kan användas i ett nytt sammanhang, i 
problemlösning och i färdighetsträning (Rystedt & Trygg, 2010). 
 
Det är viktigt att läraren förstår hur betydelsefullt det är att använda sig av elevernas 
tidigare erfarenheter. Detta för att ha möjlighet att skapa en gemensam referensram i 
undervisningen och på så sätt skapa en mer motiverande undervisning inom ämnet 
matematik (Petersen, 2011). 
 
För att skapa en bra grund till en lyckad matematikundervisning är det viktigt att skapa 
en gemensam referensram hos eleverna. Det görs lättast genom att låta eleverna dela en 
upplevelse. Många objekt och områden utomhus är lämpliga för att skapa en 
matematisk undervisning kring. Därför är det viktigt att låta eleverna gemensamt få 
uppleva naturen och gemensamt lösa matematiska problem där (Rystedt & Trygg, 
2005). 
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För att ha möjlighet att skapa en gemensam referensram krävs det att eleverna tar in 
informationen och lagrar den i långtidsminnet. Information som lagras i korttidsminnet 
är något som enbart blir kvar i minnet en kort stund, medan information som samlas i 
långtidsminnet sparas mer eller mindre permanent. För att det ska bli lättare för eleverna 
att prata om händelser vid senare tillfällen  är det viktigt att i undervisningen skapa 
hållpunkter  som eleverna kan ta till sig och spara i långtidsminnet. Eleverna ska kunna 
kopiera sparad information från långtidsminnet till korttidsminnet när det behövs 
(Atkinson & Shiffrin, 1968). 
 
Malmer beskriver hur viktigt det är använda sig av en utforskande och laborativ 
arbetsform i matematikundervisningen, för att nå alla elever och skapa ett motiverande 
klimat i matematikundervisningen (Malmer, 1990). Enligt Gardner (1983) har vi 
människor olika sorters lärstilar. Gardner delar in dem i sju olika intelligenser: 
visuell/spatial, lingvistisk, social, logisk/matematisk, självkännedom och musikalisk. 
Enligt honom ökar chansen för människor att skapa sig förståelse kring, och i, ett ämne 
om flera av de nämnda intelligenserna ges utrymme att användas under samma tillfälle 
(1983). Klingberg menar på att fysisk aktivitet påverkar hjärnbarkens tillväxt positivt. 
Eftersom hjärnbarken är väsentlig för att människors arbetsminne ska fungera så bra 
som möjligt, och ge personen i fråga den bästa förutsättningen att lösa matematiska 
problem är fysisk aktivitet varvat med traditionellt stillasittande undervisning av stor 
vikt i skolan (Bergman-Nutley & Klingberg, 2014). 
 
3.2.1 Problemlösning 
Mycket av utomhusmatematiken bygger på att kunna lösa problemuppgifter. Det gäller 
för eleven att med hjälp av sin kreativitet våga pröva olika metoder, använda olika 
processer och/eller samarbeta. Kreativitet är en viktig  förmåga  vad gäller  att utveckla 
nya lösningar för att kunna definiera ett problem (Berglund, Lindh, Karlsson& Ritzén, 
2010).  
 
Förutsättningarna för en kreativ klass är ett bra arbetsklimat, med rik kunskapsstimulans 
och utmaningar för eleverna. Om eleverna ligger på helt olika nivåer i sin 
kunskapsinhämtning och bearbetning, kan det ställa till problem. De elever som i detta 
sammanhang kan kallas i svårigheter behöver en social interaktion med elever med 
högre kunskapsinhämtning (Berglund m.fl., 2010). 
 
Som lärare är det viktigt att ibland hålla en låg profil och istället ge eleverna frihet till 
självbestämmande som då även ger utrymme för en inre motivation, väckelse av nya 
idéer, nyfikenhet och experimenterande. Det är dock viktigt att alltid finnas som ett stöd 
och en guide till eleverna (Berglund, m.fl., 2010).  
 
Ett problem som kan uppstå vad gäller problemlösning är att trots att eleverna är 
engagerade i en uppgift, så kan de fokusera på fel sak enligt läraren. Eleverna kanske 
inte alltid kan identifiera de aspekter som är mest relevanta för de problem som ska 
lösas. Det är då lärarens uppgift att gå in och fokusera elevernas uppmärksamhet och ge 
de ytterligare en möjlighet att utveckla sin egen förståelse snarare än att förlita sig på att 
läraren  ska ge dem svaret. För att hjälpa eleverna kan läraren använda sig av fem olika 
typer av interaktioner: 
 

• få eleverna att titta, röra och verbalisera vad de ser och hur de tänker 
• få eleverna att förklara och motivera 
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• tolka elevernas insatser och få de att diskutera med varandra 
• använda uppmanande och reflekterande frågor 
• anpassa undervisningen efterhand som lärtillfället pågår (Anghileri, 2006). 

 
En bra lektion bygger på ett gott samarbete, att alla tar ansvar, kan jobba självständigt, 
ett synligt ledarskap och att alla jobbar mot samma mål. Genom att samarbeta får 
eleverna ett bredare perspektiv och hjälp med vilka metoder de kan använda (Berglund, 
m.fl., 2010). 
 
3.2.2 Styrdokument 
Den senaste läroplanen, Lgr11,bygger på en rapport om elev- och lärarkompetens. 
Rapporten heter “adding + it up,  helping children learn mathematics”. Rapporten har 
definierat några grundkompetenser som är viktiga för eleverna att behärska för att bli 
goda matematiker. För att eleverna ska utveckla en bred matematisk kompetens beskrivs 
följande fem komponenter som mycket viktiga; den första kompetensen som beskrivs är 
begreppsförståelse då eleven har utvecklat en förmåga att se relationen mellan 
matematiska idéer och olika sätt att lösa en matematisk beräkning på. Eleven utvecklar 
förståelse för hur olika fakta, algoritmer och matematiska begrepp, kan förhålla sig till 
varandra. En bra indikator på att en begreppsförståelse utvecklas hos en elev är att 
denne visar förmågan att  lösa samma problem på olika sätt och då använda sigav olika 
representationsformer (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2002). 
 
Den andra kompetensen som beskrivs är räknefärdighet hos eleven, och beskrivs då som 
något mer än bara elevens förmåga att utföra enkla beräkningar på beställning. Denna 
kompetens innefattaratt eleven med hjälp av olika representativformer effektivt kan 
utföra beräkningar. Förmågan innefattar också färdigheten att kunna genomföra 
överslagsräkningar och även bedöma rimligheten hos ett svar (Kilpatrick, Swafford & 
Findell, 2002). 
 
Den tredje kompetensen som beskrivs är elevens problemlösningsförmåga, om eleven 
inte har en färdig metod att lösa tilldelad uppgift med, kan man påstå att uppgiften är ett 
problem. En elev som innehar kompetensen: ”problemlösningsförmåga” kan inte bara 
lösa problemet, utan också formulera sig angående hur denne har kommit fram till 
lösningen på problemet. En elev med välutvecklad problemlösningsförmåga behärskar 
flera olika sätt att lösa ett problem på (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2002). 
 

Den fjärde kompetensen som beskrivs är matematiskt-logiskt resonemang, med denna 
kompetensen förväntas eleven kunna argumentera för och förklara sin lösning och 
argumentera om lösningen till ett problem är matematiskt rimligt (Kilpatrick, Swafford 
& Findell, 2002)Den femte och sista kompetensen som beskrivs är kanske en av de 
viktigaste när det kommer till att lyckas med matematiken, nämligen en positiv 
inställning till matematik. Denna kompetens utvecklas i samspel med andra (Kilpatrick, 
Swafford & Findell, 2002).  

Som Ryve (2006) skriver: 
”Även om det kan kännas ovant är det inte så dumt att se en positiv attityd till matematik som en 
kompetens i sig, en kompetens som utvecklas i samspel med de andra. Å ena sidan gör en positiv 
inställning att det blir lättare att lära sig, å andra sidan ger ökade förmågor det lättare att ha en 
positiv inställning till ämnet och till ens egna förutsättningar att söka ny kunskap. Men elevers 
attityd till matematik kan även påverkas, förhoppningsvis positivt, av att de får hjälp att se hur 
kunskap i matematik kan vara användbar för dem, både i vardagslivet och i ett framtida yrkesliv. 
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Inställningen till matematik innefattar också att man kan se både sin egen och samhällets nytta av 
matematik”(Ryve 2006: 2: 9). 
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4 Metod 
Under metodkapitlet redovisas vilka metoder som använts och hur vi gått tillväga med 
allt från planering till genomföranden.  
 
4.1 Metodval 
Valet av metod för tänkt forskningsområde är betydande för resultatets karaktär och 
värde (Hermerén, 2011). När mer än en metod används och i detta fall specifikt tre 
metoder(intervju, observation och litteraturstöd), bildas en metodologisk triangulering. 
När denna metod används ökar arbetets validitet (Denscombe, 2009). Olika delar i 
arbetet har alltså behandlats med olika metoder. Den som användes för den empiriska 
studien varett så kallat ”undervisningsförsök”. De metoder som användes, i arbetet var 
strukturerad och ostrukturerad observation och semistrukturerad intervju, men även att 
finna stöd i litteratur (Denscombe, 2009). 
  
 
4.2 Urval 
Det urval som använts är ett subjektivt uval, det vill säga urvalet har handplockats för 
undersökningen. Detta urval gjordes redan innan arbetet påbörjades, grundat på en viss 
kännedom om de människor som skulle undersökas. Valet grundades på förhoppningen 
att det specifika urvalet av elever skulle ge mest värdefull data (Denscombe, 2009). Den 
valda klassen erbjuder en spridning vad gäller elevernas kunskapsnivåer, ursprung och 
intresse för matematik som kan vara intressant för resultatet.  
 
4.2.1 Lektionsplats 
Efter att ha läst om hur viktigt det är att välja plats utifrån tänkt aktivitet och dess 
innehåll, valde vi att inte gå till skolskogen utan i stället använda en bit av skolgården 
för undervisningsförsöket (Szczepanski, 2013). Platsen i fråga  kan beskrivas som ett 
område  med asfalt, träd, en trappa, en lutning och stenar. Området är även välbekant 
för eleverna. I undervisningsförsöket kommer området eleverna får vistas på att vara 
begränsat, från husknutarna ner till stora fotbollsplanen. Detta för att eleverna ska vara 
inom synhåll för observatören.  
 

 
Figur 1: Fotot visar platsen där undervisningsförsöket genomfördes. 
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4.2.2 Klass 
Efter noga resonerande beslutades det att undervisningsförsöket skulle genomföras i en 
årskurs 3, där både observatören och lektionsledaren kände eleverna sedan tidigare VFU. 
Klassen består av 21 elever, varav 10 är flickor och 11 är pojkar. Utav dessa elever var det 
fyra som läser svenska som andraspråk. I klassen går även en elev som har assistent hela 
tiden. Alla elever är fysiskt aktiva under rasterna och gillar att röra på sig. Därför lämpar sig 
det specifika undervisningsförsöket som genomförs med utematik bra i just den här 
elevgruppen. 
 
4.3 Datainsamlingsmetoder 
I detta arbete används metoderna undervisningförsök, intervju och observation som 
datainsamlingsmetoder.  
 
4.3.1 Undervisningsförsök 
Ett undervisningsförsök utgår från samma tillvägagångssätt som ett klassiskt laborativt 
experiment dvs att varaktigheten av projektet är kort. Det genomförs oftast på en 
bestämd plats. Det finns en hård kontroll över variabler, detta för att kunna isolera 
orsaksfaktorer och att öka chansen att observationer och mätningar är noggrant gjorda. 
Poängen med att göra ett experiment är att det är möjligt att isolera enskilda faktorer 
och att dess effekter då kan studeras i detalj. Det skapar då möjligheter för att antingen 
upptäcka nya förhållanden och egenskaper i de elever som undersöks eller att pröva 
redan existerande teorier (Denscombe, 2009).  
 
4.3.2 Observation 
Vi har valt att använda oss av både strukturerad och ostrukturerad observation när vi 
utformat observationsschemat. Här under följer en definition av begreppen: strukturerad 
och ostrukturerad observation. För vidare förklaring av hur vi använt oss av dessa, se 
rubrik 4.3.3 Observation, och bilaga C. 
 
4.3.2.1 Strukturerad 
Vid en strukturerad observation, görs ett schema där observatören bara kan dra streck 
när någon situation som finns med i kategorierna observeras. Innan observationen 
genomförs, görs en lista på relevant beteende som ska observeras. Det finns olika saker 
att fokusera på under en observation så som tidsaspekter, miljöaspekter, interakterande 
och beteende. Om tiden är relevant kan tiden skrivas in i observationsschemat (Patel & 
Davidsson, 2011).  
 
4.3.2.2 Ostrukturerad 
I en ostrukturerad observation utgår observatören inte från ett observationsschema. Det 
är ändå viktigt att observatören förbereder sig genom att läsa in sig på valt ämne, så att 
denne vet vad som ska observeras, för att gynna forskningens/studiens syfte. I en 
ostrukturerad observation antecknas allt som observeras utifrån valda kategorier så som 
miljö, elever, material (Patel & Davidsson, 2011).  
 
4.3.2.3 Observationsschema 
I de första små rutorna (se bilaga C) är det tänkt att observatören ska kunna dra streck 
varje gång denne ser någon av eleverna: “1. Lösa uppgiften praktiskt”, “2. Lösa 
uppgiften teoretiskt”, “3. Samarbeta med andra elever”, “4. Arbeta helt enskilt”, “5. 
Resonera med andra”. I rutan: ”eleven löser uppgiften praktiskt” tittar observatören på 
ifall eleven löser uppgiften genom att prova sig fram rent praktiskt med hjälp av 
måttbandet som var och en har att tillgå. Eleven använder sig givetvis av sin teoretiska 
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kunskap även här, men dubbelkollar praktiskt. I den andra rutan: ”eleven löser uppgiften 
teoretiskt/löser med hjälp av symboler”, tittar observatören efter om eleven löser 
uppgiften enbart genom att använda sig av sin teoretiska kunskap, utan att dubbelkolla 
praktiskt så att kunskaperna verkligen stämmer. I den tredje rutan: ”eleven samarbetar 
med andra”, är det tänkt att observatören ska titta på om eleven väljer att diskutera och 
utföra uppgiften tillsammans med någon annan av eleverna. I den fjärde rutan: ”eleven 
arbetar enskilt”, drar observatören streck ifall eleven väljer att utföra uppgiften helt på 
egen hand, utan att diskutera eller samarbeta med någon annan elev. Den femte och sista 
av rutorna behandlar om eleven resonerar med andra. I den här rutan tittar observatören 
på om eleven väljer att resonera/diskutera sig fram till hur uppgiften kan lösas med 
någon annan av eleverna och sen väljer att lösa den gemensamt med den andre eleven. 
Eleven kan även resonera med andra och sedan ändå välja att utföra själva uppgiften 
enskilt. 
 
Rutorna för övriga observationer är till för att kunna anteckna lite mer specifikt om 
elevernas agerande. I den första  rutan: ”miljö”, antecknas saker så som var eleverna 
utför sin uppgift, vart väljer eleverna att vara på anvisad plats. Här antecknas också 
utförligt vad observatören känner är relevant att nämna gällande miljön där 
observationen utförs. Platsen vi valt beskrivs ingående under rubriken lektionsplats. 
 
I rutan med rubrik: ”elever”, är det tänkt att kommenteras om utvalda elevers agerande 
och andra intressanta iakttagelser. I den sista rutan: ”samarbete”, är det tänkt att kunna 
antecknas om vilka elever som samarbetar och hur de i såfall går tillväga i sitt 
samarbete. 
 
4.3.3 Intervju 
I intervjuerna användes en subjektiv urvalsmetod,  då elever och plats var bekant sedan 
innan. 
 

“Termen används vid situationer då forskaren redan har en viss kännedom om de 
människor eller företeelser som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av 
dem eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefulla data” (Denscombe, 
2009:37). 

 
De elever som deltog i intervjuerna var handplockade med hjälp av underlag från 
undervisningsförsöket och observationen. Eleverna valdes ut till informanter utifrån sin 
bakgrund, sina svar och delaktighet vid lektionen. Det gjordes för att få en bredare 
variation på den kvalitativa studien (Denscombe, 2009). En av anledningarna till valet 
av att göra en kvalitativ intervju var att denna fokuserar på informantens 
upplevelsedimension och inte bara förhållandena kring den intervjuade eller ämnet 
(Dalen, 2011).  
 
Den intervjumetod som användes var semistrukturerad intervju, dvs frågorna fanns 
nedskrivna, men ordningsföljden var flexibel, på detta sätt var det lättare att få den 
intervjuade eleven att tala fritt och fullfölja sina tankar angående ställda frågor 
(Denscombe, 2009). 
 
I Dimenäs (2007) står det att intervjuer används för att ta reda på vad eleven tänker och 
tycker. Detta kan vara ett redskap för att hjälpa eleverna att synliggöra sitt eget tankesätt 
och hjälpa dem att komma vidare. När en intervju genomförs kan olika sorters frågor 
användas. I genomförd intervju användes en blandning av ledande och öppna frågor. 
Syftet med intervjun var att få så kvalitativa svar som möjligt gällande elevens tänkande 
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inför och kring ämnet matematik. När intervjufrågorna utformades gjordes de för att få 
svar på följande frågor: Hur påverkar utematematik inlärningen för elever? Vad är det 
för andra faktorer som påverkas av utematematik? Hur påverkar utematematik 
förståelsen hos eleverna? 
 
4.3.3.1 Intervjuguide 
De frågor som är valda till intervjuguiden är direkt kopplade till frågeställningarna. Det 
är först och främst frågeställningarna: 2-4 som kommer kunna besvaras med hjälp av 
intervjun, d.v.s. “Hur påverkar utematematik inlärningen för elever? Vad är det för 
andra faktorer som påverkas av utematematik? Hur påverkar utematematik förståelsen 
hos eleverna?” Den första frågeställningen besvaras med hjälp av observation.  
 
Intervjuguiden (bilaga D) är indelad i fyra rubriker; ”inledningsfrågor”, 
”innehållsfrågor”, ”sammanfattande fråga” och ”avslutande fråga”. Dalen (2011)  kallar 
rubriker som dessa för områdesprinciper och menar att det är nödvändigt att dela upp 
sin intervju, så att känsliga frågor inte kommer upp för tidigt. Genom att börja med en 
inledningsfråga får informanten en chans att känna sig bekväm och avslappnad inför 
intervjun (Dalen, 2011). Inledningsfrågorna i intervjuguiden är: “Hur brukar en vanlig 
matematiklektion gå till?” och “Vad jobbar du med i matematiken just nu?”. Svaren på 
de frågorna kommer att följas upp med frågor som: “Är det kul, svårt, roligt det ni håller 
på med nu?”. 
 
Nästa rubrik är: “innehållsfrågor” och är mer fokuserade på att få in eleven på rätt ämne, 
nämligen utomhusmatematik. Frågorna som ställs här är: “Vad tänker du på när jag 
säger utematematik?”, “Har du jobbat med utematematik innan lektionen med oss?”, 
“Hur skulle du beskriva utematematik för någon i din parallellklass?”. Även dessa 
frågor följs upp med följdfrågor och även ibland ledande kommentarer för att komma åt 
vårt valda matematiska innehåll.  
 
Risker med att använda ledandefrågor och kommentarer är att intervjuaren kan leda 
informanten bort från sina egna tankegångar och på så sätt blir svaret inte helt och fullt 
informantens (Dalen, 2011).  
 
Den tredje rubriken är: “Sammanfattandefråga”. Under den rubriken finns enbart en 
fråga, nämligen: “Om vi tänker på lektionen vi hade ute, vad var det vi gjorde?”. Här är 
det viktigt för intervjuaren att vara lyhörd och uppmärksam. Det är viktigt att ställa 
“rätt” följdfrågor som låter informanten fortsätta sin tankegång, utan att bli påverkad av 
intervjuarens åsikter och värderingar. En del av eleverna kan behöva mer stöd än andra i 
den här frågan, det är då extra viktigt att observatören är observant och försiktigt leder 
informanten rätt (Dalen, 2011). Som Johansson & Svedner (2010) skriver är det viktigt 
att följa upp elevens svar, men  även att försöka låta eleven svara helt själv utan ledning. 
Det de även lyfter fram är att intervjuaren inte ska var rädd för tystnaden som kan bildas 
mellan en ställd fråga och informantens svar. Genom att bryta denna tänkande tystnad, 
kan hända att informanten släpper sitt svar för att istället följa intervjuarens tankegångar 
(Johansson & Svedner, 2010). Några exempel på uppföljningsfrågor som informanten 
kan få är: “Hur tänker du då?”, “Hur menar du med….?”, “Förklara mer!”. För att få 
fram den tänkta ämneskunskapsutvecklingen kan informanten också ställa frågor så 
som: “Hur skulle du förklara omkrets?”, “Hur kan man mäta omkretsen på en sak/ett 
objekt?”. Dessa frågor förutsätter att informanten inte tidigare i intervjun har besvarat 
dem. Avslutningsvis finns tre frågor under rubriken: “avslutande frågor”. De frågor som 
ställs då är: “Vad tyckte du om lektionen vi hade utomhus?”, “Hur kändes det att bli 
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intervjuad?”, “Är det något mer du tänker på, och vill lägga till?”. Dessa frågor ställs för 
att kunna få ett bra avslut på intervjun så att den inte avbryts plötsligt. Det är viktigt att 
både informant och intervjuare känner att de fått ut det de vill av intervjun (Johansson & 
Svedner, 2010). 
 
4.4 Genomförande 
   
4.4.1 Missivbrev 
Det första som gjordes då datainsamlingsmetoderna var bestämda var att skicka ut ett 
missivbrev till rektorn,  den biträdande rektorn och den ansvariga läraren för skolan och 
klassen som var av intresse. I detta brev presenterades bland annat syftet (se bilaga A). 
 
4.4.2 Undervisningsförsök   
Vi  delade upp ansvaret under undervisningsförsöket. En av oss observerade alla elever 
med hjälp av observationsschemat, den andra ledde lektionen. Undervisningsförsöket 
utfördes i en klass vi båda har utfört VFU i. 
 
Inför ett undervisningsförsök krävs en fullständig planering (se bilaga B). Här under 
följer en genomgång av undervisningsförsöket. 
 
Den valda lektionen behandlade geometriområdet omkrets och var tänkt att genomföras 
utomhus på en utvald del av skolgården (se lektionsplats). 
 
De mål som utifrån Lgr11 valdes ut att lektionen skulle arbeta mot kan sammanfattas 
med att eleverna skulle använda och analysera matematiska begrepp. De skulle välja 
och använda metoder som var matematiskt lämpliga för att lösa rutinuppgifter och göra 
beräkningar. Eleverna skulle även genom samtal träna på att föra och följa matematiska 
resonemang. De kommer också att träna på att använda matematikens språk för att 
samtala om, argumentera och redogöra för egna frågeställningar, beräkningar och 
slutsatser (Skolverket, 2011).   
 
Lektionen inleddes med en kort genomgång och instruktioner om vilka riktlinjer 
uppgiften har lyftes för eleverna. Begrepp så som mäta, längd och omkrets förklarades 
för eleverna. Eleverna delades sedan in i par och fick tillsammans genomföra uppgiften 
som bestod av att de skulle mäta omkretsen på två objekt; en sten och ett träd. Varje 
elev fick använda ett måttband på en meter för att mäta sina objekt. De skulle sedan 
anteckna i skrift och i bild vad de mätt och vilken objektets omkretsen var. Genom att 
eleverna fick mäta kring två olika objekt, var syftet att eleverna skulle få chansen att få 
förståelsen om att omkrets är längden runt något. 
 
Som avslutning på lektionen fick eleverna i en samling redovisa vad de mätt och dess 
omkrets. Eleverna fick jämföra sina resultat och argumentera och berätta hur de gick 
tillväga. Detta gjordes för att få en förståelse för hur mycket eleverna hade tagit till sig 
av lektionen.  
 
Det som kan inträffa när en lektion utförs utomhus är att vädret kan arbeta emot 
planeringen. Det kan komma någon typ av nederbörd eller vara strålande solsken, det är 
inget som kan förutspås då lektionen planeras. En annan aspekt av vad som kan inträffa 
är att det vid en så central skola, som den vi har valt, lätt kan uppstå störningsmoment. 
Det kan räcka med en hund som går förbi, så kan koncentrationen brytas för vissa 
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elever. Under den här lektionen krävs det att eleverna håller reda på papper, suddgummi 
och penna, vilket inte alltid är så lätt och saker kan lätt försvinna. Ytterligare yttre 
omständigheter som kan påverka valet att förlägga lektionen på skolgården, är att en 
annan klass kan påbörjat sin rast innan lektionen hunnit slutföras.   
 
Det som inträffade under utomhuslektionen var att vädret påverkade i form av kraftig 
blåst. Det fanns inga andra störningsmoment som påverkade elevernas koncentration, så 
eleverna lyckades behålla koncentrationen bra, dock var föranalysen kring att det för 
vissa elever kan vara problematiskt att hålla reda på en mängd mätningsinstrumet så 
som papper suddgummi och penna, när vädret påverkade så kraftigt ytterst relevant. 
Den sista yttre omständigheten som var inräknad i planeringen av lektionen, alltså att ett 
störningsmoment kunde vara  att den bestämda platsen där undervisningsförsöket skulle 
utföras fick delas med andra elever, som hade rast under avsatt tid, var även den 
relevant att ta hänsyn till. Lektionen stördes till viss del av elever från andra klasser som 
vistades på samma plats som undervisningsförsöket utfördes på. 
 
4.4.3 Observation 
Observationen inleddes med en snabb granskning av miljön, detta medan eleverna hade 
en kort genomgång om vad omkrets är och hur de skulle genomföra uppgiften. Under 
observationen observerade observatören alla elever och rörde sig runt på 
observationsplatsen. Observatören deltog inte i elevernas arbete utan förhöll sig neutral i 
sin uppgift att fylla i observationsschemat (Johansson & Svedner, 2010). 
 
I det här stycket analyserar vi de “yttre omständigheterna” som kan drabba 
undervisningsförsöket/observationstillfället. Under en observation gäller det att ha 
förmågan att koncentrera sig och lyckas hålla fokus på observationsschemat. Det som 
kan inträffa är exempelvis att observatören tvingas bryta för att en elev bråkar/slår sig. 
En följd av detta blir då att allt inte uppfattas av observatören. Om en elev försvinner 
utanför tilltänkt område och på så sätt även utom synhåll blir det ett bortfall från 
resultatet, lika så om en elev struntar i att slutföra uppgiften. Som ensam observatör kan 
det vara svårt att hinna anteckna allt. Om det är någon typ av nederbörd vid 
observationstillfället/undervisningsförsöket finns risken att observeringsschemat bli 
förstört, och omöjligt att anteckna på. 
 
4.4.4  Intervju 
Till intervjuerna valdes sex elever ut med hjälp av vad vi sett under 
undervisningsförsöket. Vi tog även hjälp och stöd av klassläraren vad gäller elevernas 
olika nivåer i sina matematikkunskaper. Valet blev två elever som var lite längre fram i 
sin matematiska kunskap, två i svårigheter, och två lite mittemellan.  
 
Intervjun ägde rum efter genomförd aktivitet. De elever som intervjuades kände 
intervjuarna sedan innan, detta hjälpte för att skapa en trygg miljö för intervjuerna 
(Dimenäs, 2007). Eleverna och föräldrarna godkände att intervjuerna spelades in. Detta 
var en klar fördel vid bearbetning och analys av intervjuerna. De lyssnades sedan 
igenom och transkriberades.  
  
4.4.4.1 Föranalys av intervjun 
När det kommer till intervjuer kan elevernas nerver spela in. I den tilltänkta klassen är 
det dock inget problem, då vi känner dem sedan vår VFU i deras klass. Den tilltänkta 
skolan saknar tillgängliga grupprum, vilket kan leda till att intervjuerna får genomföras i 
korridorer. Detta leder till att det finns fler störningsmoment att ta hänsyn till. Den 
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tilltänkta eleven kan vara frånvarande eller bara ha en dålig dag, vilket kan leda till att 
intervjun blir svår att genomföra. Det tekniska kan strula, och vi kan då tvingas att 
anteckna i stället för att spela in. Vart vi gör intervjuerna kan vi inte styra, utan de 
kommer ske i någon av skolans salar i lugnt klimat. Alla intervjuer kommer att, med 
elevens samtycke, hållas enskilt (Dimenäs, 2007). 
 
4.5 Etiskt övervägande 
Dimenäs (2010) skriver att de viktigaste principerna att ta hänsyn till, när forskning sker 
inom lärarutbildningen, består av fyra huvudkrav. De kraven är: samtyckeskravet, 
nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet 
innebär att alla som deltar i undersökningen, själva avgör om de vill vara med eller inte 
(2010). För att uppfylla ovanstående krav frågade klassläraren elevernas föräldrar om de 
godkände att eleverna blev intervjuade. Vi informerade även varje elev innan intervjun 
startade att de när som helst kunde avbryta intervjun om de önskade. Dimenäs (2010) 
fortsätter att skriva att nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om 
eleverna bara får nyttjas i vår forskning. Ingen annan får ta del av de uppgifterna (2010). 
För att uppfylla det kravet har vi inte låtit någon utomstående få ta del av våra intervjuer 
och observationer, det är bara vi och vår handledare som har fått ta del av den 
informationen. Slutligen beskriver Dimenäs (2010), de två sista kraven: 
informationskravet och konfidentialitetskravet enligt följande; informationskravet 
innebär att de som är berörda av forskningen ska ha informerats tydligt om syftet med 
forskningen/undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att all information om 
personerna som ingår i undersökningen ska hållas så pass hemlig att bara behöriga har 
tillgång till den (2010). Informationskravet uppfyllde vi genom att vi skickade ut ett 
missivbrev, där rektorn, biträdande rektorn och klassläraren som ansvarar för den 
berörda klassen fick information om forskningens syfte och att vi förhåller oss till de 
forskningsetiska principerna genom hela vårt undervisningsförsök. 
Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att förvara all vår information där det 
krävs användarnamn och lösenord för att komma in.  
 
Ett etiskt övervägande vi gjort i vårt urval är att nämna att det finns en elev i klassen 
som har assistent, för att inte äventyra att elevens identitet avslöjas, har vi valt att inte 
närmre gå in på elevens situation. Detta gäller även annan  känslig information som 
berör eleverna.  
 
4.6 Databearbetning 
I resultaten och analysen har vi valt att gruppera texten utifrån frågeställningarna. Under 
varje frågeställning finns elevernas svar utifrån intervjuerna och även observationen. 
Intervjuerna transkriberades och elevernas svar grupperades därefter utifrån relevans till 
den specifika frågeställningen. Därefter bearbetades informationen ytterligare för att bli 
så genomarbetad som möjligt.    

 
4.7 Undersökningens tillförlitlighet 
Eriksson och Wiedersheim (2008) hänvisar till begreppet reliabilitet som något som 
visar om resultatet har gett ett pålitligt och beprövat resultat. Frågor som kan ställas för 
att undersöka ifall resultatet har en hög reliabilitet är: “Om samma undersökning hade 
gjorts av andra forskare, som använt sig av samma metoder som oss, hade de då kommit 
fram till samma resultat?” (2008). Resultatet vi har fått fram går inte att generalisera 
eftersom vi bara har undersökt en klass. Vi anser dock att andra forskare hade kommit 
fram till ungefär samma sak om de hade använt sig av våra intervjufrågor och vårt 

16 



  
   

observationsschema, och intervjuat och observerat samma elever som vi.Det anser vi 
eftersom vi spelade in våra intervjuer och även valde att observera 
undervisningsförsöket för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Det bygger då på 
att de eventuella andra forskarna utför sin studie på exakt samma skola, i exakt samma 
klass, intervjuar och observerar exakt samma elever som vi och bygger upp lektionen 
efter vår LPP, för att resultatet ska bli så likt vårt som möjligt. 
 
Johansson och Svedner (2010) beskriver validitet som ett begrepp som hänger ihop med 
reliabilitet. Validiteten avgör om resultatet är giltigt. Validiteten innefattar ifall vi mäter 
det vi avser att mäta (2010). Vi avsåg att mäta ifall och hur utematematiken påverkar 
inlärningen och andra faktorer hos eleverna, och eftersom vi ställde intervjufrågor som 
berör det, och även observerade under undervisningsförsöket anser vi att validiteten är 
rätt hög. Vi avsåg att mäta ifall och hur utematematiken påverkar inlärningen och andra 
faktorer hos eleverna, och eftersom vi ställde intervjufrågor som berör detta, och även 
observerade under undervisningsförsöket anser vi att validiteten logiskt sätt bör vara rätt 
hög. Detta kan vi dock inte veta förrän hela studien är genomförd och analyserad. 
. 
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5 Resultat och analys 
I klassen som deltog går det 21 elever och alla deltog vid undervisningsförsöket. Vi 
valde, efter genomförd lektion, ut 6 elever att intervjua. Vi transkriberade därefter 
intervjuerna och analyserade observationsanteckningarna. Här nedan redovisas de svar 
och observationsanteckningar som är relevanta under var och en av våra valda 
frågeställningar.  
 
5.1 Elevernas tidigare erfarenhet av utomhusmatematik 
När vi intervjuade eleverna framkom av deras svar att de inte har arbetat med 
utematematik innan lektionen med oss. Elev A, D och F svarar: “nej”, på den ställda 
frågan om de tidigare arbetat med utomhusmatematik, medan B och C svarar: “kanske 
någon gång”. Elev B och E svarar: “ja det har vi väl, men vi minns inte riktigt”. 
Eleverna berättar dock att de har haft utelektioner i andra ämnen, nämligen SO, teknik 
och svenska. Elevernas svar är olika, trots att de går i samma klass. 
 
5.1.1 Analys 
Eleverna i den här klassen har alltså inte arbetat aktivt med utomhusmatematik. 
Utomhusmiljön utnyttjas dock i andra ämnen så som teknik, svenska och SO. Detta 
medförde att eleverna inte var helt oförstående och ovetande om hur en utomhuslektion 
går till. 
 
Hur kan då utematematiken hjälpa och gynna eleverna i den specifika klassen? När 
läraren låter eleverna laborera ute hjälper det dem att bli motiverade. Eleverna kan inse 
att de matematiska kunskaperna de redan besitter kan användas i ett nytt sammanhang. 
De får träna problemlösning vid oförutsedda händelser och får färdighetsträning 
(Rystedt & Trygg, 2010). 
 
Enligt Lesh fungerar laborativa övningar inom matematikundervisningen som ett bra 
sätt för eleverna att lära sig att använda sig av matematiken i verklighetsförankrade 
situationer (Lesh, 2003). Genom uppgiften att mäta träd och stenar och ser eleverna att 
de kan använda sin kunskap i ett nytt sammanhang. 
 
5.2 Vad är det som gör att utematematik kan underlätta för elever? 
När vi intervjuade de sex eleverna framkom att de hade olika uppfattningar kring vad 
utematematik är för något. Alla elever visste dock att det handlade om att ha en 
matematiklektion utomhus. Någon av eleverna kunde också beskriva att det exempelvis 
kan handla om att räkna kottar utomhus. En annan elev svarade att hen kopplar 
utematematik till en lektion där fokuset ligger på att mäta saker, eftersom det var det 
vårt undervisningsförsök bestod av. 
 
När eleverna sedan blev tillfrågade att beskriva utematematik för någon i deras 
parallellklass så blev svaren tydligt relaterade till den lektionen vi precis hade 
genomfört med dem. De flesta eleverna svarade att utematematik är när något ska mätas 
med måttband utomhus. En del av eleverna svarade också att omkretsen mättes 
utomhus. Många elever uttryckte att de ansåg att lektionen var roligare än en vanlig 
matematiklektion. 
 
Elevernas upplevelse av undervisningsförsöket var övervägande positiva. En del elever 
uttryckte att det dock var lite svårt att mäta med måttbandet runt trädet och stenen 
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eftersom det blåste kraftigt. Elev C uttrycker att hen lärde sig att mäta omkrets, och att 
det var roligt.  
 
5.2.1 Analys 
Då detta försök enbart genomfördes en gång är det svårt att veta vad det är som 
underlättar för eleverna. Det vi dock såg är att det för många elever var lättare i det 
sociala sammanhanget och att de var mer säkra vad gäller sin egen förmåga. För att få 
ett konkret resultat om faktorer som underlättas är ett måste en uppföljning vid senare 
tillfälle, vilket det inte finns tid till i det här fallet.  
 
Vid analys av intervjufrågan: “Vad tänker du på när jag säger utematematik?”, kan 
slutsatsen dras att alla elever delar samma uppfattning, det vill säga att utematematik är 
en lektion som genomförs utomhus. Elev F har ingen tidigare referensram till begreppet 
utematematematik, och kopplar därför ihop frågan till det undervisningsförsök vi 
genomför med hen, och svarar därför att han tänker på att utematematik handlar om att 
mäta saker utomhus, eftersom det var det vi gjorde på undervisningsförsöket. 
 
Vid analys av frågan: “Vad tyckte du om lektionen vi hade utomhus?”, kan följande 
slutsats dras att eleverna trots det blåsiga vädret upplever lektionen som positiv. Elev A 
upplever att det var svårt att veta vad de skulle mäta utomhus, men den här eleven fick 
extra stöd av den av oss som ledde undervisningsförsöket. Så även den eleven genomför 
uppgiften med gott resultat. 
 
Utomhusmatematiken handlar om att kreativt kunna finna nya lösningar på ett givet 
problem. Elevens uppgift är då att ha mod att använda olika processer, prova andra 
metoder och/eller samarbeta med sina klasskamrater för att utvidga sitt sätt att tänka 
(Berglund, Lindh, Karlsson& Ritzén, 2010). De här tankarna stämmer överens med 
elevernas svar, de ansåg att lektionen var givande och utifrån ställda frågor vet vi att 
eleverna inte har använt sig av just den här metoden för att lösa ett problem innan.  
 
För att lyckas skapa en bra matematikundervisning är en av grundpelarna att låta 
eleverna uppleva samma sak, för att på så sätt få en gemensam referensram. Det är 
många områden och objekt som finns utomhus som är lämpliga att använda sig av i en 
matematikundervisning. Det är därför betydelsefullt att ge eleverna tillfälle att 
gemensamt få lösa problem av matematisk karaktär i naturen (Rystedt & Trygg, 2005). 
Dessa tankar utgick vi från när vi valde att låta eleverna få testa att ha en 
matematiklektion utomhus.  
 
5.3 Hur påverkar utematematik förståelsen och inlärningen för elever? 
Att elevernas  inlärning påverkades märks tydligt vid intervjuerna. Det som är 
genomgående är att eleverna upplever att deras vanliga matematiklektioner går till så att 
läraren pratar, kanske går igenom något på tavlan och att de sedan får räkna i sina 
nivåanpassade matematikböcker.  
 
Eleverna har olika uppfattningar kring vad de arbetar med i matematiken just nu. En del 
svarar att de arbetar med vanlig matte, och en del svarar med säkerhet att de just nu 
arbetar med multiplikation. En elev som ligger långt fram i matematiken uttrycker att 
hen just nu jobbar i  fyrans mattebok, och berättar även hen att just nu håller på med ett 
kapitel som heter: "Addition i flera steg". Hen är i periodkapitel 1, ett kapitel som är 
sammansatt av flera kapitel. Elev F jobbar inte längre i matematikboken utan jobbar 
istället med lösblad som just nu är inriktade på addition och problemlösning.  
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Eleverna visar att de förstod vad undervisningsförsöket gick ut på genom att 
genomgående svara att de mätte omkretsen på träd och stenar. Vi får även uppfattningen 
av att alla intervjuade elever fick en förståelse kring vad omkrets är, och hur det går till 
när man mäter ett objekts omkrets. Samtliga intervjuade elever svarade nämligen att: 
“man mäter runt saken”. En elev förklarar med hjälp av en närstående rund kruka och 
visar hur man mäter omkretsen, eleven nämner även hur man med ett måttband kan 
mäta omkretsen. Elev E ger ett exempel; “En omkrets är typ, det är själva typ skalet 
utrullat till en linje på en cirkel. Om jag har en boll och rullar den tills bandet ramlar av, 
så har jag fått omkretsen på bollen”. 
 
Utifrån intervjuerna och elevernas agerande kan vi se att erfarenheten av 
utematematiklektionen har till viss del påverkat elevernas inlärning. Det vi ser är att 
eleverna kan ge ett beskrivande exempel på vad det egentligen var vi gjorde på 
undervisningsförsöket. Eleverna har därför förstått vad syftet egentligen var med 
lektionen. Eleverna är däremot inte lika säkra på vad de arbetar med under de vanliga 
matematiklektionerna inomhus. 
 
5.3.1 Analys 
Precis som i förra frågan kan vi inte med säkerhet säga att elevernas förståelse och 
inlärning har påverkats. Det vi dock kan se genom observationen är en interaktion 
mellan eleverna och att de utnyttjar den proximala utvecklingszonen på ett sätt de inte 
tidigare gjort i klassrummet (Vygotsij,1995). Omvi, som tänkt från början, genomfört en 
intervju innan undervisningsförsöket också, hade vi haft mer konkret vad eleverna lärt 
sig under lektionen.  Nu kan vi enbart gå efter det faktum att intervjuad elever inte hade 
några problem att besvara ställda frågor och även konkret visade för oss vad omkrets är 
på andra objekt förutom träd och stenar.  
 
Det som framkom klart är att eleverna genom utomhusaktiviteter har skapat sig 
gemensamma erfarenheter. Genom att skapa gemensamma erfarenheter stärker man 
elevernas samhörighetskänsla och lägger en grund för vidare undervisning (Rystedt & 
Trygg, 2005). 
 
Vid analys av intervjufrågan: “Hur brukar en vanlig matematiklektion gå till?”, kan 
slutsatsen dras att de flesta eleverna som vi intervjuar upplever de vanliga 
matematiklektionerna på liknande sätt, nämligen att deras klasslärare håller långa 
genomgångar där denne pratar mycket själv och att de sedan får arbeta i sin 
matematikbok. Elev E uttryckte även att klassläraren oftast inleder lektionen med att 
skriva på tavlan hur långt det är tillåtet att räkna och att de sedan får “sätta fart i 
matteboken”. Elev E nämner även att det finns mycket hjälp att få i klassrummet under 
matematiklektionerna, i form av att klassläraren och fritidspedagogen cirkulerar runt i 
klassrummet bland elevernas bänkar och hjälper till. 

Som vi såg i observationen  kom eleverna ihåg andra gånger som de har varit utomhus 
och haft lektion. Klingberg menar att fysisk aktivitet påverkar hjärnbarkens tillväxt 
positivt. Hjärnbarken är väsentlig för att människors arbetsminne ska fungera och 
utvecklas (Bergman-Nutley & Klingberg  2014). Eleverna visar en djupare förståelse för 
hur man mäter omkrets och vad omkrets är. Hur förståelsen påverkas hos eleverna är 
svårt att se efter bara en lektion. Det som dock tydligt framgick var att eleverna nu fått 
en gemensam erfarenhet att samtala om. Många elever kunde under intervjuerna hänvisa 
till matematiklektionen ute och på så sätt förklara vad omkrets är. 
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Som Malmer skriver så är det viktigt att eleverna har gemensamma utgångspunkter och 
erfarenheter. Genom att låta elever uppleva saker och ta reda på sanningar tillsammans 
förstärks lärandeprocessen (Malmer,1990). 

 

5.4 Vad är det för andra faktorer som påverkas av utematematik? 

Utifrån observationsschemat, syns tydligt att faktorer så som gemenskap, samarbete, 
delaktighet, nyfikenhet, självkänslan och viljan att vara med var påtagliga. Eleverna 
lyssnar bra på instruktionerna och vågar ta egna initiativ. Vid en sammanställning av 
observationen framkommer att eleverna hellre arbetar tillsammans än enskilt (se tabell 
1).                                                                                    

Eleven samarbetar med andra Eleven arbetar enskilt Eleven resonerar med andra  

IIIII IIIII IIIII II IIIII IIII IIIII II 
 

 
Eleverna väljer oftast att samarbeta genom att en håller måttbandet och en annan läser 
av. På grund av kraftig blåst är det svårt som observatör att höra vad eleverna säger, 
men det syns tydligt på många elever att de resonerar med varandra om vad de ska 
skriva och mäta härnäst. Orsaken till att en del elever valde att arbeta själva är bristande 
fokus hos sin samarbetspartner. Detta kan bero på ett bortblåst papper, en tappad vante 
eller liknande.  
 
Det som var viktigt när undervisningsförsöket utformades var att ALLA elever skulle ha 
en givande lektion. Genom intervjun framkommer att elev E, trots att kunskaperna 
redan här är till viss del befästa sedan tidigare, tycker att lektionen var givande. Eleven 
berättar att det är skönt att slippa störas av de övriga eleverna, vilken hen ofta upplever 
att denne gör i klassrummet. 
 
Alla elever samarbetar vid något tillfälle under undervisningsförsöket och det yttras inte 
en enda kommentar om att de inte vill jobba med just den partnern de har blivit tilldelad 
eller att de inte vill göra uppgiften. Utifrån vad som iakttas under observationen är att 
alla elever är engagerade och delaktiga. De tar även ansvar för sitt eget lärande.  
 
Därmed är det också viktigt att påpeka att eleven med assistent utan problem var med på 
undervisningsförsöket. Denna elev erbjuds att stanna inne och jobba enskilt med 
klassläraren, men detta erbjudande avböjs snällt av eleven som sedan skyndar ut i 
kapprummet för att ta på sig kläderna, mycket snabbare än vanligt.  Det vi ser är att 
ALLA elever har positiva förväntningar och trots kraftig blåst genomför tilldelad 
uppgift med glädje.   
 
5.4.1 Analys 
En bra lektion bygger på ett gott samarbete, att alla tar ansvar och att alla jobbar mot 
samma mål. Genom att samarbeta får eleverna ett bredare perspektiv och hjälp med 
vilka metoder de kan använda (Berglund, Lindh, Karlsson& Ritzén, 2010). Vygotskijs 
tankar om den proximala utvecklingszonen, det vill säga, att lära med hjälp av andra 
som har mer kunskaper, är tydlig då eleverna samarbetar och resonerar med varandra 
(2010). Utomhuspedagogik kan också gynna elevernas självkännedom. Den fysiska 
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aktiviteten som en utomhuslektion innebär, kan hjälpa en del elever att vara mer sociala 
och känna mer tillhörighet med klasskompisar (Brodin, 2011). 
 
Några av de ovan  nämnda kompetenser ingår i Gardners sju intelligenser, 
visuell/spatial, lingvistisk, social, logisk/matematisk, självkännedom och musikalisk. 
Genom undervisningsförsökets upplägg har eleverna utnyttjat fem  av intelligenserna. 
Genom att flera av dessa används på samma gång ökar elevernas chans att skapa en 
förståelse för lektionen (Gardner, 1983). 
 
Precis som Malmer (1990) skriver kräver arbete med matematik en god kombination av 
vilja och förmåga. Eleverna måste kunna lyckas i sina uppgifter och då även kunna 
hämta styrka ur dessa lyckande för att drivas framåt i sin egen utveckling av den inre 
motivationen (1990). Även Andreas Ryve (2006) påpekar i sin artikel: “Vad är kunskap 
i matematik?” i nämnaren att: 
 

“Å ena sidan gör en positiv inställning att det blir lättare att lära sig, å andra sidan ger ökade 
förmågor det lättare att ha en positiv inställning till ämnet och till ens egna förutsättningar att 
söka ny kunskap”(Ryve, 2006:9). 

 

5.5 Kan utomhusmatematik vara givande för alla elever? 
Utifrån de genomförda intervjuerna och observationen har vi sett att alla elever upplever 
undervisningsförsöket som givande och inspirerande. De uttrycker sig nämligen positivt 
kring vad de tyckte om lektionen utomhus. 

En elev som har assistent, som inte deltog i någon intervju, uttryckte särskild glädje 
över att få vara utomhus, och fick frågan av klassläraren: “Vill du vara inne med mig 
och arbeta med matematik?”, men eleven avböjde vänligt och ville gärna delta i 
undervisningsförsöket. Den eleven utförde undervisningsförsöket tillsammans med två 
klasskamrater, och under observationen observerades att eleven är väldigt glad och kan 
hjälpa till och vara delaktig när de mäter trädet och stenen. 

I klassen som deltog i undervisningsförsöket fanns även två elever där 
undervisningsspråket avviker från deras modersmål, dessa elever intervjuades och 
benämns som: Elev A och F, och även de elever upplever undervisningsförsöket som 
positivt och genomför uppgifterna tillsammans med sin klasskamrat. De båda eleverna 
kunde även efter undervisningsförsöket i intervjuerna förklara vad omkrets var trots 
tidigare språksvårigheter, så deras förståelse har fördjupats. 

De andra eleverna som intervjuades efter undervisningsförsöket: elev B, C, D, E, 
uttrycker att de upplever undervisningsförsöket som positivt och kan visa på en djupare 
förståelse kring begreppet omkrets. Under intervjun framkom även att den elev som 
ligger längst fram i matematiken, gynnades av att vara utomhus. Eleven upplevde att 
hen inte stördes av sina klasskamrater, utan kunde arbeta ostört med sin partner 
utomhus, vilket hen i vanliga fall upplevde svårt. Den djupa förståelsen ser vi när 
eleverna beskriver utematematik. De kan då alla förklara utförligt att omkrets är när 
man mäter runt något objekt. 

 
5.5.1 Analys 
När det finns elever med inlärningshinder i klassen måste alla resurser ses som relevanta 
och viktiga. Det viktigaste i arbetet med elever med inlärningshinder är att låta de 
samarbeta med andra elever. Det som sker måste dock upplevas hanterbart, meningsfullt 
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och begripligt för den specifika eleven (Malmer, 1990). Utifrån de här tankarna 
upplever vi utifrån observationen och de genomförda intervjuerna att 
utomhusmatematik kan vara ett bra sätt att variera sin undervisning på, för att nå alla 
elever. 

För att skapa motivation hos eleverna, som gör att de vill lära sig matematik är det 
viktigt att skapa möjligheter för eleverna att använda sig av sina tidigare upplevelser 
(Petersen, 2011). På grund av det Petersen (2011) menar här valde vi att genomföra 
lektionen utomhus, för att alla elever då ska kunna bidra med tidigare erfarenheter.  
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6 Reflektion och Diskussion 
 
Vårt syfte med vår studie är att utföra ett undervisningsförsök. Det gjordes för att 
undersöka hur och om rörelse i form av utematematik påverkar elevernas inlärning. 
Undervisningsförsöket gjordes i en utvald klass. Syftet med undervisningsförsöket var 
även att se vilka andra faktorer som utematematik kan påverka, gällande elevernas 
inlärning av, förståelse om och motivation till, ämnet matematik. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Vilken klass och skola vi ville genomföra vår studie i, reflekterade vi kring redan tidigt i 
vårt planerande. Valet stod mellan två olika skolor, den ena som aktivt arbetar med 
utematematik och den andra vars elever inte specifikt har arbetat med utematematik 
innan utan enbart haft lektioner utomhus i andra ämnen. Valet blev den senare skolan då 
klassen består av många olika individer och då de inte arbetat med utematematik innan. 
Tanken med detta var att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar och definitivt 
veta att det var vårt undervisningsförsök som påverkat eleverna. Valet att  i samråd med 
läraren välja ut elever som vi skulle sätt fungerade bra eftersom vi då både själva kunde 
se vilka elever vi ville intervjua, utifrån genomförd observation, och även få hjälp och 
guidning av klassläraren. Detta gjorde att valet av vilka elever som skulle intervjuas 
efteråt blev riktigt genomtänkt. Observationsunderlaget hade fungerat bättre ifall det 
hade varit färre elever att koncentrera sig på och en mindre yta att röra sig på, och om 
det hade varit fler än en observatör vid tillfället. Nu när förutsättningarna var att klassen 
var stor, ytan var stor och vi endast hade en ensam observatör så hade det räckt att bara 
använda sig av det observationsunderlaget där man bara drog streck när man såg ett 
förutbestämt beteende, alltså den strukturerade observationen. 
 
Efter genomfört arbete och bearbetning, ser vi att vårt val av metoder var ett fördelaktigt 
tillvägagångssätt. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi använt oss av alla de 
utvalda metoderna, det vill säga intervju, observation och undervisningsförsök. Om vi 
inte hade valt att använda oss av ett undervisningsförsök hade det varit riktigt svårt, om 
ens möjligt, att se om utematematik är ett bra undervisningssätt. Genom att utgå från en 
annan lärares planering eller om den läraren genomför en lektion och vi bara hade 
observerat, hade vi mist en viktig del i undervisningen. Undervisningen hade inte varit 
lika bearbetad och analyserad som vårt undervisningsförsök nu faktiskt var. Genom att 
själva planera tillfället hade vi kontroll över de olika faktorerna som kunde påverka 
resultatet. Det fanns inga andra störningsmoment som påverkade elevernas 
koncentration, så eleverna lyckades behålla koncentrationen, dock var våra 
reflektionerkring att det för vissa elever kan vara problematiskt att hålla reda på en 
mängd mätningsinstrument så som papper suddgummi och penna, när vädret påverkade 
så kraftigt ytterst relevant. Den sista yttreomständigheten som var inräknad i 
planeringen av lektionen, alltså att ett störningsmoment kunde vara  att den bestämda 
platsen där undervisningsförsöket skulle utföras fick delas med andra elever, som hade 
rast under avsatt tid, var även den relevant att ta hänsyn till. Lektionen stördes tillviss 
del av elever från andra klasser som vistades på samma plats som undervisningsförsöket 
utfördes på. Denscombe (2009) menar att för att lyckas med ett 
undervisningsförsök/experiment är det viktigt att variablerna är hårt kontrollerade för att 
kunna utföra observation och mätning noggrant. Även för att kunna isolera enskilda 
orsaksfaktorer. Lyckas detta blir syftet  att upptäcka nya egenskaper och förhållanden i 
de situationer/elever undersökningen innefattar annars blir syftet  att undersöka  redan 
befintliga teorier (2009). Vi anser då att vi höll en hård kontroll över variablerna, genom 
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att  vi inför undervisningsförsöket/experimentet reflekterade kring  de yttre 
omständigheterna som skulle kunna påverka resultatet. De påverkningsbara faktorerna 
lyckades vi att undvika genom vår föranalys. Som bidrog med att vi i förväg kunde se 
till att alla elever hade tillgång till relevant och nödvändigt material för uppgiften. Vi 
lyckades dock inte att undvika de opåverkningsbara faktorerna, så som 
väderförhållandet, vilket gjorde att eleverna i det här fallet påverkades negativt av den 
kraftiga blåsten. Vi har  genom undervisningsförsöket kontrollerat ifall våra redan 
befintliga teorier och tankar kring att utematematik ökar förståelsen för alla elever 
oavsett individuella förutsättingar stämmer eller inte. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att utföra ett undervisningsförsök som 
observeras och följs upp med intervjuer med sex av de deltagande eleverna. Fördelar är 
att vi själva utformar undervisningsförsöket och gör föranalyser av vad som kan inträffa 
under undervisningsförsöket. På det viset har vi övervägt faktorer som kan spela in i 
resultatet av studien. Andra fördelar är att vi känner eleverna sedan tidigare och på så 
vis känner sig eleverna bekväma med oss, och vågar vara sig själva under både 
undervisningsförsöket och intervjuerna. Nackdelar med vårt val av metod och 
tillvägagångssätt är att vädret försvårade hela undervisningsförsöket. Eleverna blev 
kalla och fick därför ta på sig vantar och det försvårade skrivandet för dem. Det blev 
även svårt för den som höll i lektionen att försäkra sig om att eleverna förstod 
instruktionerna innan lektionen genomfördes. Efter noga övervägande och mycket läst 
litteratur bestämde vi oss för att använda både observation och intervju för att få svar på 
våra frågeställningar. Genom att använda båda metoderna säkerställer vi att vi får 
material och fakta så att vi kan besvara alla våra frågeställningar. Om vi enbart hade valt 
intervju skulle vi kanske inte få svar på någon frågeställning. Observationen var svår att 
genomföra enbart med hjälp av två personer. För att hinna se allt och få en mer 
fullständig överblick hade det underlättat att vara flera som observerade.  Då hade vi fått 
en mer grundläggande observation från flera vinklingar och på så sätt haft fler faktorer 
och information att analysera. Vi ville utföra intervjufrågor både innan och efter för att 
på ett tydligare sätt kunna se om någon djupare förståelse bildades hos eleverna efter 
avslutat undervisningsförsök. Det fanns dock inte tid att testa intervjufrågorna mer än en 
gång. Vad gäller intervjuerna kan dessa  ses som  likvärdiga eftersom vi då när vi 
lyssnade igenom intervjuerna och började skriva transkriberingarna, märkte att vi 
genomgående ställde liknande uppföljningsfrågor till eleverna. Det var enbart en del få 
frågor som skilde sig åt exempelvis: ”Har ni haft utomhuslektioner innan?”, som enbart 
ställdes till två elever. Detta är en fråga som resultatet skulle ha gynnats av om fler hade 
fått svara på.  
 
Vi valde  att inte anteckna under intervjun, detta för att  undvika orosmoment som att 
skriva och inte hinna med att ställa följdfrågor på ett naturligt sätt. Det visade sig vara 
ett bra val då vi upptäckte att de intervjuade eleverna svarade väldigt utförligt och 
ibland tappade koncentrationen och började prata om något annat som inte rörde den 
ställda frågan. När vi då bara spelade in istället för att anteckna och spela in, eller bara 
anteckna fick vi möjligheten att aktivt och intresserat lyssna på allt den specifika eleven 
sa. Det gjorde det även enklare att uppmärksamma när eleven började sväva iväg i sitt 
svar och då behövde ledas in på rätt spår igen. Saker som vi funderade över vad gäller 
planeringen av vårt undervisningsförsök var hur detaljerad genomgången med eleverna 
vi skulle ha innan undersökningen gjordes. Vi valde tillslut att ställa frågor som:  ”Hur 
såg stenen ut? Hur stor var stammen och vilken form hade den?”, inte skulle ingå. Vi 
ville att eleverna skulle upptäcka sådana saker själva genom att få fram olika svar. 
Eleverna fick därför fria händer angående hur de mätte omkretsen på stenen och 
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trädet.Vårt mål var att efter avslutat undervisningsförsök få fram deras olika tankar vid 
den diskussionen vi hade i helklass. Eleverna skulle alltså få reflektera över varför deras 
mått var olika och hur de har kommit fram till detta. Andra saker vi reflekterat över  var 
att eleverna kan tappa bort saker/instrument/redskap/hjälpmedel och att andra klasser 
kan störa under en uteverksamhet. Det var ingen som tappade bort något, och eleverna 
var väldigt uppslukade av uppgiften och fokuserade bra på det. Det märktes att alla 
tyckte uppgiften var kul och motiverande. Alla arbetade nämligen aktivt under 
undervisningsförsöket, ingen tappade fokus och gjorde något annat innan de hade 
fullföljt uppgiften, vilket tyder på att vi lyckades fånga allas intresse. 
 
Det vi ser är att för att få en bättre validitet skulle vi behövt göra en större undersökning 
och antagligen då även ha en eller flera klasser till att undersöka. Det resultat vi just nu 
har fått fram är lokalt bundet till skolan och klassen, vilket dock inte behöver betyda att 
faktan inte kan användas i andra sammanhang. De resultat vi har fått fram anser vi vara 
till stor del tillförlitliga eftersom vi har använt oss av tre metoder, nämligen intervju, 
observation och litteratursök. Det kan givetvis brista i resultatet eftersom vi har tolkat 
och analyserat elevernas svar utifrån tidigare forskning, och vi kan även ha kopplat det 
omedvetet till våra tidigare erfarenheter. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Vi har under detta arbetet genomgående haft en bred referensram kring utematematik på 
grund av tidigare praktik och vikariat. Vi har även en god chans att kunna jämföra 
undervisningsförsökets struktur med elevernas tidigare matematiklektioner eftersom vi 
båda genomförde vår senaste praktik i just den specifika klassen som arbetet är grundat 
på. Under arbetets gång har vi diskuterat och reflekterat mycket över begreppet elever i 
svårigheter. Från början hade vi  med en frågeställning om dessa elever, men  bestämde 
oss för att ta bort den för att vi ville se alla elever i undervisningsförsöket och inte bara 
inriktat på elever i svårigheter. Något vi har reflekterat kring är att utomhuspedagogiken 
lyfts fram som en viktig del i förskolans läroplan, men det lyfts inte fram i den 
läroplanen vi ska följa för förskoleklassen upp till årskurs 3. Att vikten av att eleverna 
får ägna sig åt utomhuspedagogik lyfts fram i läroplanen för förskolan, är tydligt i 
följande citat: 
 

”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska geutrymme för 
barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteterbåde i planerad miljö och i 
naturmiljö”(Lpfö 98:7). 

 
Vår reflektion om varför detta idag inte lyfts fram är att det har tagits bort för att ge 
utrymme till exempelvis förmågorna. Lgr11 är även väldigt tolkningsbar i många frågor 
och många av målen skulle mycket väl kunna uppfyllas genom att använda 
utomhuspedagogik.  I Lpfö 98 är inte målen barnen ska uppnå lika konkret skrivna som 
i Lgr11 vilket också kan vara en anledning. Lgr 11 är en målinriktad läroplan, vilket 
också kan vara orsaken till att leken inte skrivs ut att vara lika viktig.  
 

     Om alla elever efter denna undervisning kan mäta omkretsen på vilken sten eller vilket 
objekt som helst kan vi inte vara säkra på eftersom vi inte har kontrollerat allas 
förståelse efter undervisningsförsöket. Vi kan däremot med hjälp av de sex genomförda 
intervjuerna visa att just de sex specifika eleverna kan mäta omkretsen på vilket objekt 
som helst eftersom de alla på olika sätt antingen verbalt eller praktiskt med gester kunde 
visa hur omkretsen av ett objekt mäts. Vårt resultat visar på att utematematik påverkar 
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inlärningen och motivationen hos alla elever i den specifika klassen positivt.Resultatet 
visade att alla elever kände att lektionen var givande på något sätt. Jämfört med deras 
åsikter om den “vanliga” matematikundervisning, som vi fick fram under intervjufråga: 
Hur brukar en vanlig matematiklektion gå till?. Även om det inte går att generalisera 
resultatet känner vi att det är användbart i vår kommande yrkesroll. Vi kommer vid 
planerande av lektioner att ha dessa elevers tankar i huvudet och ställa oss frågor så 
som, har jag en varierad undervisning? Kan jag nå alla genom att bedriva denna 
undervisningen på detta sättet? Vårt resultat och denna forskning är även bra att ha som 
stöd när vi vill styrka vårt val av undervisningsmetoder inom ämnet matematik, i vårt 
framtida yrke. I vårt resultat framkommer tydligt att utematematik gynnar alla de 
deltagande eleverna, genom att alla elever uttrycker positivitet under 
undervisningsförsöket och även i intervjuerna. De flesta eleverna kan utförligt förklara 
vad omkrets innebär och det förstärker att deras förståelse har fördjupats till viss del av 
att medverka i undervisningsförsöket.  
 
Resultatet kan dock inte ses som generellt för hela landet, det har alltså inte en hög 
reliabilitet. Även om det inte går att generalisera resultatet känner vi att det är 
användbart i vår kommande yrkesroll. Om man utgår ifrån våra ställda frågeställningar i 
denna studie och ser på resultatet är validiteten dock hög. Vi har alltså fått fram den 
fakta vi behöver för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har under vår utbildning 
fått till oss att det är viktigt att variera sin undervisning för att på det sättet öka 
chanserna att nå alla elever. Vi anser därför att det är bra att kombinera den traditionella 
matematikundervisningen som sker inomhus med utematematik, för att låta eleverna 
möta matematiken med så många sinnen som möjligt. Mycket av den forskningen vi har 
tagit del av påstår att elever mår bra och lär sig bäst i samarbete med andra och genom 
variation, så har även vi kommit fram till.  Det som för endel kan vara negativt med 
utomhusmatematiken är att det i alla fall krävs två vuxna för att genom föra en lektion 
och man går längre än till skolgården. Skulle det hända något oförutsättbart exempel, 
någon ramlar och slår sig,  är det kanske tvunget att avbryta lektionen helt och gå 
tillbaka. Att inte följa rutiner kan vara stressande för endel elever, det är då viktigt att 
om man väljer utematematik som pedagogik, att skapa en trygg rutin kring det.  
 
6.2.1 Förslag på fortsatt forskning 
De förslag vi har på fortsatt forskning inom detta arbetet är attgå djupare in på någon av 
lärteorierna.Som exempelvis Vygotskij och Deweys tankar kring inlärning, utveckla 
utomhuspedagogikens fördelar och brister. Genom att genomföra ett kvasiexperiment 
med utgångspunkt i liknande frågeställningar som bearbetades i detta arbetet. Ett förslag 
till fortsatt forskning kan vara att  utföra ett kvasiexperiment för att kunna ha en 
kontrollgrupp och en försöksgrupp och för att ha möjlighet att se ännu tydligare 
skillnader mellan att lyfta samma matematiska innehåll inomhus gentemot att lyfta det 
utomhus med utematematik. Utifrån läst litteratur och egna tankar ville vi göra enligt 
ovanstående sätt, alltså genomföra ett kvasiexperiment, dock förhindrade tidsramen 
möjligheten att utföra det. 
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8 Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
Hej!  
 
Vi är två studenter från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag (Kim 
Bölling) och Veronica Kronlund läser inriktningen förskoleklass till årskurs 3. Vi har 
precis genomfört VFU period III, i årskurs 3A hos Mikael Redin, på er skola. 
 
Vi har nu börjat skriva vårt självständiga arbete 1 (det första examensarbetet) inom 
matematikdidaktik, och vill få tillåtelse att utföra ett undervisningsförsök med 
tillhörande observation och intervju av eleverna i årskurs 3A. Undervisningsförsöket 
kommer att bestå av en matematiklektion som förtydligas med hjälp av utematematik. 
Det matematiska området som kommer att lyftas är geometri, med fokus på omkrets. 
 
Undervisningsförsöket kommer att stödjas i en LPP, observationen kommer att stödjas 
av ett observationsschema och intervjuerna som genomförs med eleverna, kommer att 
stödjas av en intervjuguide. 
 
Vid intervjuerna med eleverna kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om eleverna 
skulle vilja så kande när som avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Deras 
deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 
användas i forskningsändamål. Undervisningsförsöket är tänkt att genomföras när det 
passar för berörd lärare. Någon gång under v.49-50 är önskvärt. 
 
Behövs det ett godkännande från föräldrarna för att vi ska få genomföra observation och 
intervju på er skola? 
 
Ger ni er tillåtelse att vi går ut och utför undervisningsförsöket i den tänkta klassen? Om 
svaret är ja, bekräfta gärna det med din underskrift vid hänvisad plats. 
 
Om ni har några frågor är ni välkommen att höra av er till oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Kim Bölling & Veronica Kronlund 
 

_____________________                                          ______________________ 
Din underskrift                                                           Namnförtydligande 
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Bilaga B Lpp 
 
Inledning 
Vi har valt att genomföra ett undervisningsförsök i en noga utvald klass. 
De mål som utifrån Lgr11 valdes ut att lektionen arbetar mot kan sammanfattas med att 
eleverna ska använda och analysera matematiska begrepp. De ska välja och använda 
metoder som är matematiskt lämpliga för att  lösa rutinuppgifter  och göra beräkningar. 
Eleverna ska genom samtal träna på att föra och följa matematiska resonemang. De 
kommer också att träna på att använda matematikens språk för att samtala om, 
argumentera och redogöra för egna frågeställningar, beräkningar och slutsatser 
(skolverket, 2011). 
 
Förankring i kursplanens syfte & mål: 
• “använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 
(Skolverket, 2011: 64). De kommer att använda begreppen: omkrets, mäta, cm, 
lägesorden; runt, över, under, mellan. 
 
• “välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter” (Skolverket, 2011: 64). Vi har valt att de ska mäta med hjälp av 
måttbanden, men det är ändå dem som väljer hurde utför det. Mäter man ett stort objekt 
måste man kanske hjälpas åt? 
 
• “föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011: 64). De kommer att 
samtala med varandra. 
 
• “använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011: 64). De 
kommer att använda begreppen när det samtalar med varandra omhurde ska lösa 
uppgiften. 
 
Centralt innehåll: 
I årskurs 1-3: 
 
Geometri: 
• “Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, 
volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter” (Skolverket, 2011: 65). 
 
Problemlösning: 
• “Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer” (Skolverket, 2011: 65). 
 
Konkretisering av målen för eleven: 
Här skriver du fram specifika mål målet för undervisningen så att det tydligt framgår 
vad aktiviteten går ut på. 
 

·         Du ska träna på att ta muntliga instruktioner 
·         Du ska träna på att samarbeta 
·         Du ska träna på att mäta med måttband 
·         Du ska förstå vad omkrets är 
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Undervisning 
Material som behövs: 

·         Måttband 
·         Papper 
·         Penna 
·         Suddgummi 
 

Vår lektionsplanering: 
Den valda lektionen kommer att behandla geometriområdet: “omkrets”, och är tänkt att 
genomföras utomhus på en utvald del av skolgården. Lektionen kommer att inledas med 
en kort genomgång, då instruktioner om vilka riktlinjer uppgiften har, kommer att 
presenteras för eleverna. Eleverna delas sedan in i par och får tillsammans genomföra 
uppgiften. Den kommer att bestå av att eleverna, enskilt, ska mäta omkretsen på två 
objekt de själva väljer. Varje elev får använda ett måttband på en meter för att mäta sina 
objekt. Måttbandet tillhandahåller läraren. Eleverna ska sedan nedteckna vilka objekt de 
valde att mäta och vad omkretsen på objekten var. Som avslutning på lektionen får 
eleverna i en samling ute, redovisa vad de mätt och dess omkrets. Eleverna får därefter 
jämföra sina resultat, och argumentera och berätta hur de valde att genomföra uppgiften.  
 
Vi har utgått från ett tidigare lektionsförslag om omkrets och kommit fram till att den 
berörda pedagogen ska ha en lätt genomgång med instruktioner i hur uppgiften ska 
utföras. Sedan delar vi in eleverna i par. De får sedan i uppgift att leta upp två objekt 
och mäta dess omkrets. Vi förklarar och visar exempel på objekten. Varje måttband är 
enmeter. De ska sedan anteckna hur stor objektets omkrets var. 
Ute får de större yta att röra sig på, och de får mäta exempelvis träd, stenar, stuprännor 
osv. Det blir då elevnära. 
 
Undervisningsförsöket - lärarversion:  

Omkrets Alla får varsitt måttband som är en meter, och ska hitta två 
saker/objekt och mäta dess omkrets. 

Sak/objekt nr 
1 

 

Sak/objekt nr 
2 
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Undervisningsförsöket - elevblad: 

Ditt namn: Mål för lektionen: 
         Du ska träna på att mäta med måttband 
         Du ska träna på att förstå vad omkrets är 
         Du ska träna på att ta muntliga och skriftliga instruktioner 

Omkrets Du kommer få ett måttband som är en meter. Du ska leta 
upp två saker/objekt och mäta omkretsen. Skriv eller rita 
vilket objekt/sak och hur stor omkretsen var i rutorna 
nedan. 

 
 
Omkretsen 
var:___________cm. 
                              

 
 
Sak/objekt nr 1 som jag mätte 
var:_____________________. 

 
 
 
Omkretsen 
var:___________cm. 
                              

 
 
 
Sak/objekt nr 2 som jag mätte 
var:_____________________. 
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Bilaga C Observationsschema 
 

Datum:                                                                                              Observant: 

Eleven löser 
uppgiften 
praktiskt 

Eleven löser 
uppgiften 
teoretiskt 

Eleven 
samarbetar med 
andra 

Eleven 
arbetar 
enskilt 

Eleven 
resonerar med 
andra 

 

Övriga observationer/ 
antal elever:                             

Miljö: 

Elever: 

Samarbete: 
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Bilaga D Intervjuguide 
Inledandefrågor: 
Hur brukar en vanlig matematiklektion gå till? 
Vad jobbar du med i matematiken just nu? 
(Är det kul, svårt, roligt?) 
 
Innehållsfrågor: 
Vad tänker du på när jag säger utematematik?  
Har du jobbat med utematematik innan lektionen med oss? 
Hur skulle du beskriva utematematik för någon i din parallellklass? 
 
Sammanfattandefråga: 
Om vi tänker på lektionen vi hade ute, vad var det vi gjorde? 
(Följ upp elevens svar, försök låta eleven svara helt själv utan ledning, var inte rädd för 
tystnaden!)  
 
Om eleven inte redan har svarat på nedanstående frågor, genom sin sammanfattning av 
vad vi gjorde, följ då upp med dessa frågor: 
Hur skulle du förklara omkrets? 
Hur kan man mäta omkretsen på en sak/ett objekt? 
 
Avslutandefrågor: 
Vad tyckte du om lektionen vi hade utomhus? 
Hur kändes detatt bli intervjuad? 
Är det något mer du tänker på, och vill lägga till? 
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