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1 Inledning 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr11, Skolverket, 2011) står det att alla barn skall utmanas och har rätt till utbildning 
utifrån den kunskap som de innehar och beroende på den situation de befinner sig. 
Barnen skall utmanas på en individuell nivå samtidigt som undervisningen skall vara 
anpassad efter alla i gruppen och därmed vara generellt utformad (Pettersson & Wistedt, 
2013).  
 
Svenska elevers prestationer i matematikundersökningar har blivit allt sämre bland 
annat i det internationella PISA-testet (Skolverket, 2014). Om undervisningen sker på 
samma vis som den alltid gjort kommer ej resultaten att förändras (Boström & 
Wallenberg, 2002). Alla lär vi oss olika lätt genom olika inlärningsmetoder och 
beroende på om det finns eller saknas intresse för det som skall läras in (Ahlberg, 2001). 
Eftersom elever  lär sig på varierande sätt och i olika takt är det lärarens ansvar att se till 
att alla elever bemöts på den nivå de befinner sig och utmana dem utifrån denna. För att 
göra detta möjligt är det viktigt att lärare använder sig av flera olika arbetssätt och har 
flera metoder i sin verktygslåda. Detta för att erbjuda alla elever i elevgruppen möjlighet 
att vara delaktiga i undervisningen och skapa förståelse (Granström, 2007). 
 
Matematik är ett abstrakt ämne vilket gör att elever kan ha svårt att ta till sig av 
kunskapen och skapa förståelse (Pettersson & Wistedt, 2013). Det är viktigt att eleverna 
ges tillfälle att genom kreativt och aktivt arbete upptäcka de matematiska sambanden 
och processerna (Malmer, 2002). Genom att använda flera olika arbetssätt i 
undervisningen ges fler elever möjlighet att delta. Utomhusmatematik är ett arbetssätt 
som kan göra matematiken mer konkret, intressant och öka förståelsen för att matematik 
finns och kan tillämpas överallt.  
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag kommit i kontakt med 
utomhusmatematik. Det har på skolorna visats upp varierande engagemang och syn på 
denna arbetsmetod. På vissa av skolorna var det ett krav från skolledningen att 
utomhusmatematiken skulle vara en del av undervisningen, på andra var det läraren 
själv som valde att arbeta med denna metod. Detta har väckt min nyfikenhet om 
utomhusmatematiken som arbetssätt. Jag vill därför undersöka vad lärare har för tankar 
kring utomhusmatematikens betydelse för undervisningen samt vad de ser för 
möjligheter och svårigheter med denna arbetsmetod. 
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2 Syfte 
Denna studies syfte är att undersöka hur lärare som undervisar i år 1-3 beskriver 
utomhusmatetematikens betydelse för matematikundervisningen. 
 
2.1 Frågeställningar 
Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 

• Hur beskriver lärarna arbetet med utomhusmatematik? 
• Vilka möjligheter och svårigheter beskriver lärarna vid arbetet med 

utomhusmatematik? 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel behandlas tidigare forskning om utomhusmatematikens roll i 
undervisningen. Vidare behandlas nutidens skolundervisning med fokus på läroplanen, 
individen och undervisningen. Det sker också en presentation av vad utomhusmatematik 
är samt vilka möjligheter och svårigheter det kan finnas vid användande av denna 
arbetsmetod.  
 
 
3.1 Undervisning i dagens skola 
3.1.1 Läroplanen 
I Lgr11  (Skolverket, 2011)  lyfts skolans uppdrag att främja alla elevers utveckling och 
att skapa samt bibehålla lusten att lära. Detta skall skolan göra genom att erbjuda flera 
olika kunskapskällor, samordna olika kunskaper och uppmana elever att finna sin 
individuella personlighet (Skolverket, 2011). Sandahl (2014) uttrycker förändringarna i 
läroplanen på följande vis: 
 

Den didaktiska hur-frågan är i fokus i läroplanen och kursplanerna istället för vad-
frågan, det vill säga det handlar om hur undervisningen ska ges och inte bara vad 
lektionen skall innehålla. 

(Sandahl 2014:54-55, författarens kursivering) 
 
Det Sandahl (2014) uttrycker är alltså att det skett en förflyttning från tidigare 
läroplaners fokus på innehållet till att läggas på de pedagogiska verktyg och metoder 
som används för att förmedla kunskap. Det är alltså inte vad läraren lär ut som är i fokus 
i läroplaner och kursplaner utan istället hur och på vilket vis läraren lär ut kunskapen. 
 
Skolans uppdrag är att se till att eleverna skapar en förtrogenhet till de matematiska 
uttrycksformerna (Skolverket, 2011). I syftet för matematik i Lgr 11 (Skolverket, 2011) 
står det att undervisningen skall ge eleverna tilltro till sin förmåga att använda 
matematik i olika sammanhang. Det sker alltså en uppmaning att det ej är tillräckligt 
med endast räknande i boken utan matematiken måste mötas på olika vis i varierande 
sammanhang så att eleverna får möjlighet att utveckla denna förmåga. Lgr 11 
(Skolverket, 2011) har valt att dela upp de matematiska kompetenser som brukar 
benämnas i forskning till fem olika förmågor (Björklund & Grevholm, 2012). Dessa 
förmågor kan benämnas problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, 
kommunikationsförmåga, förmåga att utveckla en förtrogenhet med matematiska 
begrepp samt förmåga att utveckla matematiska metoder (Björklund & Grevholm, 
2012). Genom undervisningen i skolan skall eleverna ges möjlighet att utveckla 
ovanstående förmågor, för att detta skall vara möjligt krävs ett varierat arbetssätt. 
 
3.1.2 Skolans syn på individen och undervisning 
I nutidens skola är elevernas individualism i fokus. Det är läraren som bedömmer vad 
eleven som individ befinner sig kunskapsmässigt och vad denne behöver för typ av 
undervisning och stöd för att utvecklas. Alla klasser består av flera olika individer och 
har därför en unik utformning. Undervisningen måste därför vara anpassningsbar och 
flexibel för att möta alla klassens elever vid deras funna kunskaper och erfarenheter 
(Ahlberg, 2011; Boström & Wallenberg, 2002; Granström, 2007). 
 
Lärare har till uppgift att granska och vidareutveckla de undervisningsformer som 
används för att alla elever skall ges möjlighet att få förståelse genom undervisningen 
och utveckla kunskap (Björklund & Grevholm, 2012). För att detta skall vara möjligt 
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kan ej undervisningen ske på ett monotomt vis utan det krävs att den varieras så att alla 
elever får möjlighet att skapa förståelse. 
 
Det är när eleven är aktiv fysiskt, mentalt engagerad i sin omgivning och undersöker 
denna som förmågor utvecklas (Sandahl, 2014). Författaren menar att människan är en 
social, kommunikativ och informationsbehandlande varelse som blir varse sin omvärld 
genom varierande aktiviteter. Därför borde även elevens inlärningssituation i skolan ske 
på detta sätt. För att undervisningen skall ske på det vis som är mest utvecklande för 
eleverna är det viktigt att den anpassas efter hur individerna i gruppen bäst arbetar och 
lär in. 
 
 
3.2 Utomhuspedagogik 
Att lära inomhus, inom fyra väggar, är en ny utlärningsmetod när den ställs i jämförelse 
med människans bildning- och utvecklingshistoria (Szczepanski, 2007). Att vi nu går 
till speciella byggnader och är där ett visst antal timmar för att lära istället för att lära 
genom vardagen är rätt besynnerligt uttrycker Waite (2010). Innan denna 
utlärningsmetod etablerades lärdes kunskapen ut i det sammanhang som den skulle 
användas. Skolan har genom att flytta in lärandet upphävt detta samband mellan teori 
och praktik (Szczepanski, 2007). 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 
bl.a. innebär:  
• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  

(Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004;1)  

Ovanstående är den definition som Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpings 
universitet utvecklat för att beskriva det utomhuspedagogiska begreppet. Utomhuspedagogik är 
alltså ett arbetssätt där det sker reflektion och vidareutveckling av kunskap utifrån verkliga 
upplevelser utanför det traditionella klassrummet. Utomhusklassrummet kan till exempel vara 
på en gräsmatta, en asfalterad plan eller en grusplan (Hinman,2005).  
 
3.2.1 Vad är utomhusmatematik? 
Under detta arbetes gång har det sökts efter en definition av vad begreppet 
utomhusmatematik innebär. Dock har det ej framkommit någon sådan i läst litteartur. 
Det har därför valts att göra en definition av vad som menas med begreppet 
utomhusmatematik i denna studie. Detta har gjorts utifrån de möjligheter som Moffet 
(2011) beskriver vid arbete med matematik utomhus. 
 
Moffet (2011) beskriver att det i miljön finns resurser och funktioner som kan användas 
för matematisk stimulans. Författaren menar att byggnader, vägar, trädgårdar, lekplatser 
och skogar alla är rika på möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och förståelse i 
matematik. 
 
Därför är definitionen av utomhusmatematik, i denna studie, följande: 
Utomhusmatematik är den matematikundervisning som sker utomhus genom att 
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använda de resurser som finns omkring oss med syftet att utveckla matematisk kunskap 
och förståelse. 
 
 
3.3 Möjligheter med utomhusmatematik 
Som individer har vi alla olika inlärningsstilar som passar oss bäst, vi lär oss på olika 
sätt (Boström & Wallenberg, 2002; Doverborg, Pramling Samuelssson & Quarsell, 
1991). För att alla skall ha möjlighet att ta till sig av undervisningen är det viktigt att 
den sker på varierande vis med olika arbetsmetoder. Utomhusmatematik är en metod 
som avviker tydligt från de andra då den sker i en annan miljö, skild från den 
traditionella undervisningsmiljön för matematikundervisning. Denna metod syftar till att 
bidra med förståelse för att matematiken går att se och kan tillämpas överallt. 
 
Genom att flytta ut undervisningen från klassrummets miljö och låta eleven använda 
hela kroppen och alla sinnen ges fler elever möjlighet att hitta sitt sätt att lära 
(Molander, 2010). Vid användning av hela kroppen och alla sinnen blir kunskapen mer 
påtaglig och konkret. Den knyts an till elevens egna upplevelse och blir därmed mer 
betydelsefull för eleven (Molander, 2011). Om undervisningensmetoden innehåller ett 
arbetssätt som aktiverar flera sinnen ökar minnesbehållningen från detta arbetstillfälle 
(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Genom kroppsliga aktiviteter ökar antalet 
sinnesförnimmelser. Flera olika sinnesstimuleringar såsom lukt, smak-, syn-, känsel- 
och hörelintryck ökar minneskapaciteten (Szczepanski, 2007). När utomhusmatematik 
används är det en undervisning som bygger på rörelser samt upptäckter som upplevs 
med flera sinnen vilket gör att kunskapen upplevs och tas in på flera olika sätt. 
 
Matematik är så mycket mer än bara räkning, det är ett språk, det är att förstå linjer och 
former samt att tänka logiskt, kritiskt, påhittigt och att lösa problem (Dahl & Rundgren, 
2004). Genom att få möta matematiken i olika miljöer och på olika vis så får eleverna 
förståelse för att matematik inte bara är att räkna utskrivna tal. Människans instinkt är 
att vara nyfiken på sin omgivning (Berggren & Lindroth, 1998). Denna nyfikenhet som 
finns naturligt hos alla elever borde skolan ta tillvara på för att skapa roliga och 
meningsfulla lärandesituationer. För att det skall ske inlärning krävs det att det finns ett 
motiv och ett mål med arbetet (Gran, 1998). Genom att arbeta med konkret material 
väcks en nyfikenhet. Läraren kan använda detta för att arbeta med matematiken och 
utveckla de olika matematiska förmågorna, ett bra exempel på detta är 
utomhusmatematik. 
 
Ahlberg (2011) skriver att det i matematikundervisningen skall ske en ökande grad av 
abstraktion. Inlärandet skall börja med konkreta exempel, samarbete och samtal. 
Undervisningen skall sedan kopplas till tal. Detta för att hjälpa eleverna att skapa inre 
bilder/tankeformer som de kan ha som stöd vid arbetet med mer abstrakta tal senare i 
utvecklingen av kunskap(Olsson & Forsbäck, 2006). Utomhusmatematikens aktiviteter 
bygger ofta på arbete med det konkreta material som finns i naturen och är därför en bra 
arbetsmetod för unga elever. Detta för att skapa en förståelse och inre bild till stöd vid 
arbetet med den abstrakta matematiken som arbetas med senare i undervisningen.  
 
Vid val av utomhuspedagogik som arbetsmetod ges möjlighet att förena 
begreppskunskap, teoretiskt kunskap samt erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap 
(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Eleverna får genom utomhusmatematiken möjlighet 
att koppla den teoretiska kunskapen och begreppskunskapen till egen, upplevd kunskap. 
Detta leder till att de utvecklar en förtrogenhet till dessa kunskaper genom egna 
erfarenheter vilket kan öka förståelsen av begreppen. 
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Genom utomhuspedagogik ges eleverna tillfälle att skapa förstahandsupplevelser av 
kunskap, de får uppleva och lära sig genom det istället för att läsa och lära sig genom en 
text (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Upplevelse ger en mer fördjupad kunskap och 
ökad förståelse jämfört med om kunskapen lärts in genom att läsa en text. ”Att praktiskt 
använda en kunskap är att behålla den” (Ladberg, 2000;38). Författaren menar att när 
inlärning sker praktiskt och med engagemang sker en koppling mellan korttidsminnet 
och långtidsminnet, det vill säga kunskapen befästs och behålls längre. Elevens förmåga 
att tillgodogöra sig fakta och att bearbeta den så att det uppstår kunskap och förståelse 
sker oftast bättre i en utomhusmiljö (Lundegård, Wickman & Wohlin 2004). 
 
 
3.4 Svårigheter med utomhusmatematik 
Varje klass består av individer med olika mognadsgrad, olika sociala bakgrunder och 
personligheter. För vissa elever är det viktigt att det finns en tydlig struktur att följa 
(Doverborg, Pramling Samuelssson & Quarsell, 1991). I klassrummet finns det ofta 
tydliga regler för eleverna att förhålla sig till. När klassrummet lämnas och byts ut mot 
undervisning utomhus är ej alla regler lika tydliga och det kan vara svårt att skilja 
undervisningssituationen från den fria leken. Utomhusmatematik är ett exempel på 
aktivitet då klassrumsmiljön med trygga och tydliga regler lämnas. Som lärare är det 
viktigt att ha tydliga ramar kring vad som är tillåtet eller ej även när undervisningen 
sker utomhus. Hinman (2005) betonar att det är viktigt att utomhusklassrummet har 
tydliga fysiska begränsningar så att eleverna vet vilket område de skall befinna sig i. 
 
En nackdel vid arbetet med utomhusmatematik är att elever ofta uppfattar medlet som 
målet för uppgiften. Elever ser ej den bakomliggande kunskapsutvecklande tanken som 
läraren har (Doverborg, Pramling Samuelssson & Quarsell, 1991). Istället för att 
uppmärksamma undervisningen som sker så ser de leken eller att vara utomhus som 
målet med lektionen. Det är därför viktigt att lyfta den kunskap som eleven lär sig 
genom aktiviteten. Reflektion över vad man gör och tankar kring detta är lika viktiga 
som själva aktiviteten, barn behöver hjälp att klä sina upptäckter och upplevelser 
(Doverborg, Pramling Samuelssson & Quarsell, 1991; Olsson & Forsbäck, 2008). Som 
lärare är det självklart vad som är målet och därför lyfts inte alltid detta efterarbete 
vilket gör att medlet ses som målet och kunskapen uppmärksammas ej. Det är därför 
viktigt att följa upp alla aktiviteter så att utomhusmatematiken inte blir en lösryckt del 
av matematikundervisningen, utan att den för eleven blir en del av undervisningens 
helhet (Olsson & Forsbäck, 2006).  
 
Utomhusmatematiken är beroende av flera faktorer som läraren ej kan planera eller 
påverka. Ett exempel är vädret. Det krävs att läraren kan vara spontan och anpassa 
undervisningen efter de förhållanden som finns ute i naturen. För att läraren skall känna 
sig bekväm och trygg med detta arbetssätt krävs det mycket övning och erfarenhet så att 
oförutsedda situationer som uppstår kan hanteras på bästa vis (Lundegård, Wickman & 
Wohlin 2004). Regnar det en dag, något spännande djur korsar ens väg eller om man 
glömt kvar något av det material som behövs för aktiviteten på skolan är det viktigt att 
kunna improvisera för att behålla elevernas fokus och motivation. Ju mer erfarenhet en 
lärare har desto lättare blir det att anpassa sig och göra det bästa av situationen 
(Lundegård, Wickman & Wohlin 2004). 
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4 Metod 
Metodkapitlet består av presentation av vald metod samt genomförandet av studien. 
Metoden som använts vid bearbetning av data samt en diskussion kring studiens 
bedömning och värderingskritererier med överförbarhet, pålitlighet och äkthet kommer 
också att behandlas i detta kapitel. 
 
 
4.1 Val av metod 
Då studiens syfte är att beskriva aktiva lärares synsätt på utomhusmatematikens 
betydelse för matematikundervisningen så valdes en kvalitativ metod. Kvalitativa 
metoder utgår från informanternas synsätt, erfarenheter samt upplevelser vid 
undersökning och beskrivning av ämnet (Bryman & Bell, 2013; Kvale & Brinkmann, 
2009). 
 
Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Intervjuformen ger 
intervjuaren möjligheten att ställa följdfrågor baserat på informantens svar samt sätt att 
uttrycka sig för att gå på djupet i frågorna (Bryman, 2011; Trost, 2010). Intervjuaren ges 
även genom intervju möjlighet att upptäcka kroppsspråk och tonlägen som även dessa 
kan visa mycket om informantens tankar och upplevelser. Intervjuer ger ej svar på vad 
som egentligen sker i klassrummet utan endast en beskrivning av hur lärarna upplever 
det. Från början fanns även tanken att använda observationer som metod. Detta valdes 
bort av två skäl. En anledning var tidsbrist men huvudanledningen var att den 
information som skulle framkommit vid observationen ej ansågs öka besvarandet av 
frågeställningarna. Genom observation av lektionstillfällen med utomhusmatematik 
kommer ej lärarens tankar kring utomhusmatematiken att förtydligas utan endast 
lärarens arbetssätt. Detta var ej fokus i denna studie så därför valdes observationer bort 
som metod. 
 
För att försäkra kvaliteten på det insamlade datamaterialet och för att säkerställa att 
ingen fråga glömdes bort under intervjuerna utformades en intervjuguide (Bilaga A). 
Intervjuguiden består av åtta frågor gällande informanternas syn på 
utomhusmatematikens roll i undervisningen samt möjligheter och svårigheter vid 
arbetet med denna metod. Intervjuguiden användes som ett stöd under intervjun men det 
är informantens svar som utformar de följdfrågor som ställs. Det är informanten som 
styr samtalet genom sina svar och intervjuarens uppgift är att ställa frågor som utvecklar 
informantens tankar, en kvalitativ intervjumetod (Bryman, 2011). Syftet med denna 
metod är att få fylliga och detaljerade svar som väl beskriver informantens ståndpunkt 
(Bryman, 2011). De intervjuer som genomfördes var av ostrukturerad karaktär då 
intervjuguiden endast användes som ett stöd och samtalen utformades efter 
informanternas svar. 
 
 
4.2 Genomförande 
4.2.1 Urval 
Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare som undervisar inom matematik i 
årskurserna 1-3 beskriver arbetet med utomhusmatematiken och dess betydelse för 
undervisningen. Vid urvalet av informanter användes ett målinriktat urval samt till viss 
del bekvämlighets urval. Ett målinriktat urval innebär att lämpliga infomanter väljs ut 
grundat på deras kunskaper inom ämnet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 
Därför var det ett krav att informanterna var aktiva inom matematikundervisningen i år 
1-3 och använde sig av utomhusmatematik som arbetsmetod. Det fanns inga krav på att 
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arbetet med utomhusmatematik skulle ske kontinuerligt men informanten skall vara 
bekant med arbetsformen och ha prövat på att använda densamma. 
Bekvämlighetsurvalet innebär att informanterna väljs ut grundat på deras tillgänglighet  
(Bryman, 2011). Detta urval användes till viss del då några av informanterna var kända 
av intervjuaren sedan tidigare. Anledningen till detta var att det var svårt att få tag på 
lämpliga informanter som hade tid för intervju. Att ha en relation till informanterna 
sedan tidigare kan vara positivt då det redan finns en trygghet och tillit mellan parterna 
(Johansson och Svedner 2010). Dock kan det vara svårt som intervjuare att skilja på 
vilken data som presenterats under intervjun och vad som är erfarenhet och kunskap 
sedan tidigare möten. För att försöka undvika detta samt för att det datamaterial som 
samlats in skulle vara så trovärdigt och sanningsenligt som möjligt så valdes att 
anteckna, spela in och till viss del transkribera intervjuerna. 
 
Datamaterialet samlades in på sex skolor i två närliggande län i södra Sverige. Alla 
skolor var belägna i mellanstora städer. Skolornas storlek, mätt i elevantal, varierade 
och endast en lärare per skola intervjuades. Genom val av datainsamlingsskolor i olika 
län och valet att endast intervjua en informant per skola breddades undersökningsfältet 
och resultates trovärdighet och även i viss mån studiens överförbarhet torde öka. 
 
4.2.2 Förundersökning 
Ett mail (Bilaga B) skickades ut till lärare som uppfyllde tidigare nämnda krav för 
informanterna. Mailet bestod av en kort presentation av mig, syftet med studien och en 
förfrågan om deltagande i studien. Mailet var utformat utefter forskningsetiska 
ställningstagande så det gavs även infromation kring det frivilliga deltagandet, 
anonymiteten samt att insamlat material endast skulle användas i denna studie.  
 
Mailet skickades ut till tolv potentiella informanter, sju av dessa svarade. Sex av 
informanterna hade möjlighet att delta, den sjunde uttryckte att det var svårt att hinna 
med då denne befann sig i en arbetsintensiv period, på grund av arbete med nationella 
prov. 
 
Bryman (2011) belyser att en pilotintervjus fördel är att intervjuaren kan utvecklas som 
intervjuare samt bearbeta och anpassa frågorna efter piljotintervjun genomförande och 
på så vis få en bättre intervjusituation. Min önskan var att ha möjlighet att genomföra en 
piljotintervju men då tillgången till informanter var begränsad så valdes detta bort. 
Under tidigare uppsats så har jag haft rollen som intervjuare och jag tog med mig denna 
erfarenhet in i detta arbete. 
 
4.2.3 Intervjuerna 
Den första kontakten med informanterna skedde via mail. I detta mail skevs min 
mailadress samt telefonnummer ut för att de skulle kunna nå mig på det vis som de 
ansåg var bekvämast för dem. Intervjutillfällena bestämdes gemensamt, jag valde att 
alla intervjuer skulle ske på respektive informants skola. Detta val gjordes för att 
infomanten skulle känna sig trygg och bekväm i intervjumiljön. 
 
Innan intervjun påbörjades så upprepade jag de forskningsetiska principerna, 
informantens frihet att delta, anonymitetsförsäkran samt försäkrade att det insamlade 
materialet endast kommer att användas till denna studie. Under intervjun användes 
intervjuguiden som stöd för att försäkra att alla frågor togs upp. För att göra situationen 
mer avslappnad och för att få det att kännas mer som ett vardagligt samtal började 
intervjun med några öppna frågor. Dessa fårgor var av generell karaktär exempelvis 
rörande lärarens verksamhetstid och liknande. Samtalet leddes därefter över till 
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informantens inställning till utomhusmatematik. Sedan frågades mer specifikt om vilka 
möjligheter och svårigheter som informanten uppfattade att det fanns vid arbetet med 
utomhusmatematik. Alla frågor ställdes dock inte i angiven ordning, vissa frågor 
ställdes inte då informanten besvarat dem i tidigare fråga. Samtliga intervjuer innehöll 
olika följdfrågor beroende på vilket svar informanten gav. Att vara intervjuare och 
kunna anpassa sig efter informanterns svar och försöka ställa frågor som gör att 
informantens åsikter kommer fram är en konst. Trots att jag genomfört intervjuer 
tidigare kände jag mig osäker i denna situation men jag upplevde att det kändes 
bekvämare efter varje genomförd intervju. Trost (2010) uttrycker, precis som jag 
upplevde, att intervjutekniken förbättras om man genomför fler intervjuer.  
 
Intervjun spelades in för att ge möjlighet att lyssna igenom materialet igen. Material 
som förbisetts under intervjun kan upptäckas genom att lyssna på det inspelade 
materialet flera gånger (Trost, 2010). Jag valde även att anteckna ner vissa stödord 
under intervjun som jag uppfattade att läraren betonade i sitt svar. Efter att intervjuerna 
avslutats skrevs en sammanfattning om vad som kommit fram under intervjun. Bryman 
& Bell (2013) menar att en sådan sammanfattning är en viktig del av analysprocessen. 
 
4.2.4 Analys 
Bearbetningen av den insamlande datan skedde genom en form av kvalitativ 
innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys sker genom en sökning i den insamlade 
datan efter gemensamma koder som går att finna. Datan sorteras för att upptäcka 
liknande uttalande, samband, likheter och olikheter i materialet. Dessa koder delas 
sedan upp i kategorier och teman för att besvara studiens forskningsfrågor (Johannessen 
& Tufte, 2003). Genom att söka efter gemensamma teman och kategoriseringar kan den 
del av materialet som ej besvarar frågeställningarna sorteras bort och behöver ej 
bearbetas ytterligare. 
 
Den första kategoriseringen efter koder tog sin grund i de två frågeställningarna som 
studien söker att besvara. Detta för att genomföra en grov uppdelning av materialet. 
Under dessa koder formades sedan underkategorier och teman som besvarar särskilda 
delar av forskningsfrågorna. Dessa teman och kategorier framkom under 
genomlyssnandet av intervjuerna, läsning av anteckningar från och efter intervjun samt 
genomläsning av de transkriberade delarna av intervjuerna. 
 
Informanterna som medverkat i studien har avkodats och getts fiktiva namn. Detta för 
att deras identitet ej skall gå att identifiera. I tabellen presenteras informanterna och 
antal år de varit verksamma. 
 
Tabell 1: Informantenas fiktiva namn och antal verksamhetsår. 
 

Informant Antal verksamma år 
Alva 1år 
Bert 7år 
Cilla 10år 
Doris 14år 
Erik 18år 
Felicia 21år 
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4.2.5 Forskningsetiska ställningstagande 
För att informanterna ej ska riskera att deras personliga åsikter som de uppger under 
intervjun skall kunna kopplas tillbaka till individen eller användas till fel syfte så är det 
viktigt att de forskningsetiska principer för individskyddet följs.  Som intervjuare är det 
viktigt att vara medveten om och informera informanten om dessa för att skapa trygghet 
och förtroende. Vetenskapsrådet (2011) har sammanfattat dessa principer i fyra 
huvudkrav, vilket är: 
 

• Informationskravet: Syftet med undersökningen skall presenteras och 
informanten skall informeras om sin roll i projektet samt att deltagandet är 
frivilligt. 

• Samtyckeskravet: Informanterna bestämmer själva över sitt deltagande i studien 
och har rätt att avsluta närhelst de vill. 

• Konfidentialitetskravet: Det insamlande materialet skall ej kunna ledas tillbaka 
till informanten och kommer inte att föras vidare. 

• Nyttjandekravet: Materialet som samlats in används endast användas till den 
pågående studien. 

 
Dessa krav har hafts i åtanke under hela arbetets gång. För att göra infomanterna 
medvetna om dessa krav och de rättigheter de har så informerade jag om dessa i det 
mail som skickades ut samt tog upp det innan intervjun genomfördes. 
 
 
4.3 Kvalitetskriterier 
4.3.1 Bedömning- och värderingskriterier 
Bryman (2011) refererar till Lincon och Gubas förslag på att kvalitativa studier skall 
bedömas och värderas utefter tillförlitlighet och äkthet istället för validitet och reabilitet. 
Detta menar de passar bättre då det i en kvalitativ studie ej endast finns ett korrekt svar 
eller en sanning som det tydligare går att finna i en kvantitativ studie (Bryman, 2011).  
Trovärdigheten, överförbarheten, pålitligheten och möjligheten att styrka och 
konfirmera är det som avgör en kvalitativ studies tillförlitlighet (Bryman, 2011). 
Äktheten i studiens beror på om informanternas alla tankar presenteras och om detta 
sker på ett vis så att läsaren ges en korrekt bild av informanternas åsikt (Bryman, 2011). 
 
Trovärdigheten och pålitligheten kring en studie grundas i hur insamlandet och 
hantering av data har gått till. För att läsaren skall vara medveten om hur denna process 
har genomförts så presenteras den under kapitel 4.3 Metod. Läsaren kan då själv 
bedöma hurvida undersökningen skett på rätt vis och om resultaten som framkommer är 
trovärdiga och pålitliga. 
 
Överförbarheten i en studie avgörs av hur detaljerade informanternas tankar är 
beskrivna och genom detta får läsaren avgöra hur pass överförbara de anser att 
resultaten är (Bryman, 2011). Genom att använda semistrukturerade intervjuer har det 
under intervjuerna försökts få fram så utförliga svar som möjligt för att öka 
överförbarheten. Att informanterna arvetade på olika skolor anses också öka 
överförbarheten då det sker en jämförelse mellan olika skolor. Personliga åsikter och 
värderingar har hållts åt sidan under granskningen av data och utformande av resultat. 
Dock är det som läsare viktigt att vara medveten om att det, utan någon åtanke, kan ha 
kommit att förmedla sin personliga åsikt. 
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För att förmedla ett resultat med stor äkthet har det i resultat och diskussion försökts få 
med alla informanters tankar kring utomhusmatematikens användning under de första 
skolåren.  
 
 
5 Resultat 
I detta kapitel presenteras det resultat som kan ses efter analys av den insamlade datan. 
Kapitlet är uppdelat i två underrubriker, dessa är baserade på studiens frågeställningar 
och hur materialet från intervjuerna besvarade dem. Studiens frågeställningar lyder: 
 

• Hur beskriver lärarna arbetet med utomhusmatematik i undervisningen? 
• Vilka möjligheter och svårigheter beskriver lärarna vid arbetet med 

utomhusmatematik? 
 
Citat som anses beskriva och uttrycka informantens tankar används i 
resultatpresentationen för att tydliggöra åsikter. 
 
 
5.1 Frågeställning 1 
I detta avsnitt presenteras de resultat som har med informanternas tankar kring 
utomhusmatematiken och dess roll i matematikundervisningen. 
 
5.1.1 Vad är utomhusmatematik? 
 

Ett sätt att komplettera klassrummets matematik och att visa att matematiken finns 
överallt. 

(Felicia) 
 

Alla informanter uttryckte, precis som beskrivs i citatet ovan, att de såg 
utomhusmatematiken som en kompletterande metod till klassrumsundervisningen. 
Utomhusmatematiken ger möjlighet att visa matematiken på ytterligare ett sätt och 
genom detta ge ännu fler elever möjlighet till kunskap och förståelse. 
 
Samtliga informanter uttryckte att utomhusmatematiken ökar utrymmet för att 
genomföra laborativ matematik där den abstrakta matematiken får synas i ett konkret 
sammanhang. Hälften av informanterna beskrev att klassrummets ramar och möjligheter 
växer när man går utanför skolans byggnader. Inomhus finns begränsningar i det fysiska 
rummet såsom väggar och möbler. Utomhus är det läraren själv som avgör var 
klassrummet är samt hur det skall vara utformat. Därigenom kan det optimala 
klassrummet för aktiviteten skapas. 
 
Fyra av informanterna påpekade även att matematiken i vardagen visas på ett tydligare 
sätt genom utomhusmatematiken. Eleverna blir medvetna om att matematik finns 
överallt och genom denna medvetenhet skapas ett intresse och större lust att lära. Denna 
medvetenhet breddar elevernas syn på matematiken och dess användning då de 
tydligare kan se nyttan av den abstrakta matematik som räknas i böcker och på stenciler. 
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5.1.2 Utomhusmatematikens roll i matematikundervisningen 
Av de sex informanter som intervjuades var det två stycken som arbetade på skolor där 
det var ett krav att använda sig av utomhusmatematik. Övriga informanter gjorde själva 
valet att ha det som en arbetsmetod i sin undervisning. Alla informanter arbetade 
återkommande med utomhusmatematik men det var endast tre som hade ett 
kontinuerligt, återkommande av metoden. Informant Doris som använde sig av 
kontinuerligt återkommande utomhusmatematikslektioner betonade dock:  
 
 

Man ska inte göra det bara för att göra det, det ska gynna inlärningen annars kan du 
lika gärna göra något annat. 

(Doris)  
 
Det handlar alltså inte om hur ofta man arbetar med metoden utan på vilket vis och 
vilket syfte man har, betonar informant Doris.  
 
Alla informanter betonade vikten av att arbetet som sker utomhus var kopplat till den 
undervisningen som skedde inne i klassrummet. Detta för att verkligen ge den effekt 
och vara det stöd till den pågående matematikundervisningen som de uttryckte att 
utomhusmatematiken var. Samtliga informanter påtalade att utomhusmatematiken är ett 
komplement och ytterligare ett sätt att visa och låta eleverna uppleva den kunskap som 
lärs ut i den pågående matematikundervisningen. 
 
Fem av informanterna talade om utomhusmatematiken som den lektionstid av 
matematikundervisningen där de gavs möjlighet att genomföra grupparbeten och 
diskutera matematiken. De ansåg att detta underlättades av att det i skogen ej var 
begränsat med utrymme och att det inte var lika ansträngande när ljudvolymen ökade 
som det kan vara inne i ett klassrum. 
 
5.1.3 Sammanfattning 
Informanterna i denna studie såg utomhusmatematiken som ett komplement till den 
undervisning som skedde i klassrummet, därför ansåg de att det var viktigt att dessa två 
behandlade samma matematiska område. Utomhusmatematiken gav dem möjlighet att 
arbeta med den abstrakta matematiken på ett mer konkret vis i ett uteklassrum som de 
själva kunde bestämma ramarna för. Det sågs också som ett tillfälle att arbeta i grupper 
och kommunicera matematiken då ljudnivån ej upplevdes lika hög som i ett klassrum. 
Utomhusmatematiken visade även eleverna att matematiken finns och går att tillämpa 
överallt. 
 
 
5.2 Frågeställning 2 
Detta avsnitt presenterar de möjligheter och svårigheter som informanterna uttryckte vid 
arbetet med utomhusmatematik. 
 
5.2.1 Möjligheter 

Jag är av åsikten att ju fler texter och kontexter som man använder ju större 
förståelse- med andra ord, alla gynnas. 

(Erik) 
 
Detta citat från informant Erik uttycker något som alla informanter påpekade, att alla 
elever gynnas av att få möta matematiken på flera olika sätt och fler ges möjlighet att 
utveckla kunskap och få förståelse genom detta.  
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Att eleven får uppleva det abstrakta som arbetas med i klassrummet och får se detta 
genom konkret material och fysiskt arbete var något som lyftes av fem utav 
informanterna. Genom detta skapas en inre bild som kan användas som hjälp vid arbetet 
med konkreta tal i exempelvis matematikböcker eller stenciler. Det är alltså inte en 
kunskap som endast är använbar i situationen utan den tas med in i klassrummet för det 
fortsatta arbetet. 
 
Tre av informanterna lyfte att lek är en självklar del i barnens vardag och att de ansåg 
att det var viktigt att ta tillvara på detta. De uttryckte att genom lekfulla arbetsformer så 
vågade även de svaga eleverna uttrycka sig och ta större plats i gruppen än när det var 
”vanlig” matematikundervisning. Informant Bert talade om det som följer: 
 

De verkar känna att det är mer accepterat att göra fel under en lek än under 
lektionerna. Situationen runtomkring är liksom mer avslappnad. 

(Bert) 
 
Dessa tre informanter berättade även om hur eleverna genom lek och rörelse fick 
möjlighet att processa kunskapen med hela kroppen och alla sinnen.  
 
Genom att flytta kunskapen mellan olika kontexter så skapas fler möjligheter för 
eleverna att förstå och de får se att matematik finns överallt och går att uttrycka på flera 
sätt. Det finns flera olika sätt att lösa en uppgift och alltså flera sätt att göra rätt på, lyfte 
en informant. Hon menade att klassen fick en mer öppen uppfattning om matematik och 
att man inte alltid gjorde fel för att man tänkte eller visade annorlunda, det var bara ett 
annat rätt sätt. Denna medvetenhet hos eleverna uttryckte informant Felicia påverkade 
gruppens dynamik till det bättre och gav eleverna mod att uttrycka sig. 
 
5.2.1.1 Utveckling av förmågor 
Matematik inne i klassrummet är ofta väldigt individbaserat, eleverna jobbar själva i 
sina böcker. Fem av informanterna uttryckte att genom utomhusmatematiken utvecklas 
den kommunikativa förmågan då det ofta ges tillfälle att presentera sina lösningar 
muntligt inför gruppen. Det sker även samarbetsövningar där det krävs att tankarna 
kring matematiken kommuniceras till de andra gruppmedlemmarna. 
 
Genom den kommunikativa förmågan utvecklas även begreppsförmågan uttryckte två 
informanter. Det går ej att kommunicera matematik om inte rätt matematiska begrepp 
används. Detta blir tydligt genom gruppövningar. Genom utomhusmatematik finns 
möjlighet att även ge eleverna en bild av vad begreppen innebär, exempelvis hur långt 
en meter är eller hur mycket som ryms i en liter. Två av informanterna uttryckte att det 
var lättare att arbeta med begreppsförmågan utomhus då det fanns tillgång till fler saker 
att mäta och jämföra. 
 
När eleverna kommunicerade matematik med varandra uttryckte två informanter att 
eleverna även utvecklade sin metakognitiva förmåga. Det vill säga förmågan att tänka 
och analysera sina egna tankar och uttryck. Informanterna ansåg även att den 
analytiskaförmågan kring andra elevers svar ökade. 
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5.2.2 Svårigheter 
 
Svårt att behålla fokus, det är ju alltid något som händer runtomkring. 

(Cilla) 
 
Nyfikenheten som finns hos elever är något som fyra informanter lyfte och ansåg att 
man som lärare skulle ta tillvara på under utomhusmatematiken. De ansåg även att den 
skapade vissa svårigheter. I naturen kan läraren inte påverka omgivningen och det kan 
dyka upp något som helt fångar elevernas uppmärksamhet och gör det svårt att få 
tillbaka fokus och koncentration till den ursprungliga planen. Klassrummets ramar blir 
större och reglerna som finns i klassrummet lättas upp när man är utomhus. Därför kan 
det vara svårt för vissa elever att hålla reda på vilka regler som gäller. 
 
Väder och vind togs upp av fem utav informanterna som en svårighet då det ej går att 
förutspå. Detta gör att det krävs av läraren att vara flexibel och anpassa sig efter de 
förutsättningar som ges. 
 

När man inte jobbat så länge och planeringen inte funkar för att vädret inte passar så 
känns det svårt att veta vad man ska göra. Men det löser sig ju alltid. 

(Alva) 
 
De fyra andra informanterna lyfte även de problemet med väder. De nämde ej att det var 
svårt med flexibiliteten utan det var mer för att hålla motivationen uppe i gruppen som 
de tyckte att vädret påverkade. En svårighet de även uttryckte var att elevernas kläder ej 
alltid var anpassade efter det rådande vädret vilket kunde leda till att de blev blöta eller 
frös och då minskade motivationen och fokus avsevärt. 
 
Gruppsammansättning och storlek lyftes av fyra informanter som en möjlig svårighet. 
Lärarna ville känna gruppen och dess individer väl innan de vågade lämna 
klassrummets trygga ramar. De lyfte även fördelen med att samarbeta med andra lärare 
så att man ej var helt själv i skogen med alla elever om något oväntat hände. 
 
Informanterna tog alla upp svårigheten med att byta miljö och att försöka hålla fokus 
kvar på matematiken samt att transportera kunskapen mellan de olika kontexterna. De 
ansåg att genom att använda sig av utomhusmatematik återkommande så blev eleverna 
vana vid att bolla mellan kontexterna. Annars kunde det vara svårt för eleverna att se 
sammanhanget mellan undervisningen inomhus och utomhus. 
 
Fem av informanterna nämde svårigheten med att hitta ett bra uteklassrum. Det finns 
vissa krav på vad som skall finnas där, det kan inte ligga för långt från skolan och det 
måste vara lite åtskilt så att inte omgivningen störs av att en klass springer runt. 
 
Under arbetet med de yngsta eleverna där arbetsmetoden ej var så befäst betonades 
vikten av att som lärare lyfta fram matematiken i aktiviteterna. Om inte detta gjordes 
kunde syftet med undervisningen försvinna för att eleverna endast uppfattat det som en 
lek och inte en inlärningssituation. Men de påpekade att även om eleverna ej förstått 
syftet under matematikaktiviteten så fanns möjligheten att franhäva detta i den senare 
klassrumsundervisningen. 
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5.2.3 Sammanfattning 
Informanterna i denna studie såg flera möjligheter vid arbetemed utomhusmatematik. 
De tog bland annat upp att eleverna gynnas av att möta kunskapen i olika kontexter, 
möjligheten till konkret arbete med den abstarkta matematiken och att leken kunde bli 
en del av undervisningen. Även utvecklingen av metakognitiva-, kommunikativa-, 
analytiska- och begreppsförmågan kom upp som möjligheter vid arbetet 
medutomhusmatematiken som arbetsmetod. Dock lyftes även svårigheter som finns i 
denna form av undervisning. Dessa var att behålla fokus på matematiken, undvika att 
eleverna såg medlet som syftet, väder och vind samt tillgången till bra utemiljöer.  
 
5.3 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att utomhusmatematiken ses av lärare 
som en kompletterande arbetsmetod till den pågående matematikundervisningen i 
klassrummet. Genom utomhusmatematiken ges möjlighet att arbeta med den abstrakta 
matematiken på ett konkret vis vilket de ansåg gynnade alla elevers kunskap och 
förståelse. Det gav även möjlighet att arbeta med matematiken på ett kommunikativt vis 
vilket övade begreppsförmågan. Eleverna fick även lyssna på andras matematiska 
tankegångar och genom detta utveckla den analytiska förmågan. Svårigheter som lyftes 
av informanterna var det okontrollerbara i naturen såsom väder och vind vilket kan 
påverka elevernas fokus och motivation. Att få eleverna att se inlärningen i den aktivitet 
som genomfördes var även detta en möjlig svårighet med den ansågs kunna undvikas 
genom återkoppling. 
 
 
6 Diskussion 
Detta kapitel består av en diskussion gällande studiens metodval, de resultat som 
framkommit, avslutande reflektioner samt förslag på vidare forskning. 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare som är aktiva inom 
matematikundervisningen i år 1-3 ser på utomhusmatematikens betydelse för 
matematikundervisningen. Då det var dessa lärares tankar och åsikter som var i fokus så 
valdes en kvalitativ metod. Bryman och Bell (2013) samt Kvale och Brinkman (2009) 
beskriver att kvalitativa metoder utgår från informanternas åsikter och tankar kring 
ämnet, så denna metod lämpade sig väl för denna studie. Om en kvantitativ metod 
istället valts hade ej svaren varit lika utförliga då en sådan metod ej möjliggör 
kompletterande frågor ställda utefter informantens svar. Dock hade denna 
datainsamlingsmetod gett möjligheten att ha fler informanter och därigenom gett ett mer 
överförligt resultat. 
 
För att möjliggöra studien behövdes ett antal informanter med erfarenhet inom området. 
Urvalet av informanter gjordes genom målinriktat urval men även bekvämlighetsurval 
tillämpas. Det målinriktade urvalet användes då de informanter som erfterfrågades 
behövde ha kunskap kring matematikundervisningen i de lägre åldrarna och vara 
bekanta med utomhusmatematik. Genom att använda ett målinriktat urval så 
begränsades antalet möjliga informanter avsevärt. Dock försäkrades att informanterna 
hade erfarenhet och kunskap inom det område som skulle undersökas. Detta urval 
gjorde det möjligt att använda huvuddelen av insamlad data. Bekvämlighetsurvalet 
tillämpades på grund av snäv  tidsram för studiens genomförande och att vald kvalitativ 
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metod, intervju, kräver personligt möte. Möjligheten att göra tidskrävande och 
kostsamma resor var därför begränsande. 
 
Tänkbara informanter kontaktades via mail. Detta valdes då jag gavs möjlighet att 
skicka förfrågan till flera tänkbara informanter samtidigt. Detta sågs som en möjlighet 
att spara tid. Tolv förfrågningar via mail skickades, sex stycken svarade att de var 
villiga att deltaga i studien, en positiv svarsfrekvens med deltagande på 50 procent. Om 
de tänkbara informanterna istället kontaktats via telefon eller med ett personligt möte så 
tror jag att svarsfrekvensen blivit högre. Detta då det är lätt att ett mail försvinner i 
mängden. 
 
Ytterliggare en person svarade att den gärna deltagit i studien men på grund av att 
undersökningen sammanföll under en period med många nationella prov så tid fanns ej. 
Frågan är om svarsfrekvensen blivit högre om en annan tidsperiod för studien valts?  
 
Informanterna som kontaktades var alla anställda på olika skolor i angränsande län. Det 
var också skolor med varierat antal elever. Detta var ett medvetet val för att få en så 
bred informationsbas som möjligt och ett trovärdigt och överförbart resultat. Det hade 
dock varit intressant att undersöka hur lärare inom samma skola såg på 
utomhusmatematikens betydelse.  Genom en sådan undersökning hade det varit möjligt 
att se om organisatonskulturen påverkade val av undervisningsmetod. Detta hade varit 
särskilt intressant att undersöka på de skolor där utomhusmatematiken ej var ett tvång 
från skolledningen för att möjligen se det kollegiala lärandet gällande 
undervisningsmetoder. 
 
Som förberedelse till intervjuerna sammanställdes en intervjuguide. Denna innehöll de 
frågor som jag önskade få svar på under intervjun. Jag valde medvetet bort att inte 
genomföra någon pilotintervju då det var få som kunde tänka sig att deltaga i studien. 
Hade en pilotintervju genomförts så hade jag riskerat att minska antalet deltagande 
informanter i studien. Intervjuguiden som helhet upplevdes fungera bra och frågorna 
som utformats och ställdes kändes relevanta för undersökningen. Dock hade en 
pilotintervju gett mig möjligheten att öva min intervjumetod vilket kunde ha lett till att 
fler följdfrågor ställts och studien hade kunnat presentera ett bredare resultat. 
 
Intervjuerna genomfördes i informanternas vardagliga miljö, på respektive skola. Innan 
intervjun påbörjades påminde jag om de forskningsetiska principerna. Intervjun 
inleddes med mer generella frågor. Allt detta sammantaget för att skapa en trygg, 
bekväm atmosfär i en för informanten välbekant miljö. Därefter ställdes frågor rörande 
informantens inställning till utomhusmatematik. Intervjuformen var semistrukturerad. 
Att tillämpa intervju som undersökningsmetod är tidskrävande, särskilt när den 
genomförs i informantens vardagliga miljö och kräver att intervjuaren förflyttar sig 
mellan olika platser. Jag upplever dock att fördelarna med denna metod överväger vid 
denna typ av studier. Informanten är trygg i sin vardagliga miljö, kan be om 
förtydligande av frågeställningar men har också möjlighet att fördjupa och utveckla sina 
svar på frågorna. Intervjuaren har i sin tur möjlighet att ställa följdfrågor för att fördjupa 
svaren samt ges möjlighet att iakttaga informanten för att tolka in kroppsspråk och 
röstläge under intervjun. Om jag istället valt att genomföra undersökningen via telefon 
eller mail hade möjligheten att undersöka vad fler lärare ansåg varit möjlig men jag 
hävdar att denna typ av intervju höjde kvaliteteten på resultatet. 
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Jag genomförde intervjuerna på egen hand. Detta innebar att jag var tvungen att 
fokusera på det som sades samtidigt som jag ställde frågor och antecknade. Intervjuerna 
spelades också in. Det hade underlättat att haft med någon som antecknat under 
intervjun så att jag själv enbart kunde fokuserat mig på informanten och informantens 
svar. Alternativt endast spelat in intervjuerna och ej antecknat för att ej förbise 
eventuella förtydliganden/följdfrågor som behövde ställas. Jag upplevde, precis som 
Trost (2010) nämner, att intervjutekniken förbättras om man genomför fler intervjuer 
och jag kände mig mer bekväm i min roll. Då vi var en intervjuare och en informant så 
tror jag ej att informanten kände sig i underläge utan det kändes som ett vanligt, neutralt 
samtal. 
 
En kvalitativ innehållsanalys användes för att sortera den insamlade datan och för att 
sammanställa ett resultat. Materialet delades först upp i två större teman beroende på 
vilken frågeställning materialet ansågs besvara. I dessa teman skedde sedan en 
kategorisering av datan till den del av frågeställningen som den besvarade. Denna 
uppdelning av svar skedde genom att läsa anteckningar och lyssna på inspelat material. 
Resultatet delades in efter vad informanterna ansåg att utomhusmatematik var, dess 
betydelse i undervisningen samt vilka möjligheter och svårigheter de ansåg fanns vid 
arbetet med denna metod. Genom att dela upp frågeställningarna till dessa fyra 
kategorier samlades all data under kategorin som den besvarade. Dock är det möjligt att 
viss data har förbisetts då den inte direkt tillhört någon av kategorierna eller upplevts 
som irrelevant i denna studie. 
 
För att öka försäkran att all relevant data kom med och kategoriserats rätt hade 
transkribering av det insamlade materialet varit bra. Att denna metod valdes bort 
minskar äktheten i studien då inte all data har behandlats lika noggrant. Metoden valdes 
bort på grund av upplevd tidsbrist samt känslan av att endast det material som 
påverkade studien behövde behandlas så noggrant. Därför valdes att endast transkribera 
utvalda delar, exempelvis de som har använts som citat i resultatkapitlet. De delar som 
transkriberats ansåg jag vara viktiga för denna studie men en annan forskare hade 
eventuellt sett att andra delar var relevanta. 
 
Informanterna valdes att presenteras under fiktiva kvinnliga namn. Detta var ett 
medvetet val då fokus i denna studie ej är vad manliga respektive kvinnliga lärare har 
för åsikter utan gruppen lärare som helhet. Dock hade det varit intressant att undersöka 
om det finns någon typisk manlig eller kvinnlig syn på utomhusmatematiken som 
arbetsmetod. 
 
Antalet verksamhetsår som informanterna besatt valdes att presenteras i beskrivningen 
av dem. Detta för att jag gjorde ett antagande att beskrivningen av möjligheter och 
svårigheter vid arbetet med utomhusmatematiken skulle variera beroende på hur länge 
de varit verksamma. I efterhand kan jag se att det istället skulle varit antal år de använt 
metoden som skulle efterfrågats. 
 
Trovärdigheten och pålitligheten i denna studie anser jag vara relativt god. Det har 
endast genomförts sex intervjuer men dessa har alla genomförts på olika skolor. 
Resultaten som framkom under intervjuerna har visat att flera av lärarna såg på 
utomhusmatematikens betydelse samt möjligheter och svårigheter på väldigt lika vis. 
Därför anses överförbarheten vara god då det verkar vara en relativt generell 
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uppfattning som finns ute på skolorna. Trovärdigheten och överförbarheten hade dock 
ökat om det varit fler deltagande informanter i studien. Detta hade varit möjligt om 
tidsramen hade varit bredare eller om en annan insamlingsmetod såsom exempelvis 
enkäter använts istället för intervjuer. 
 
De forskningsetiska principerna gällande informantionskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2014) har listat upp har 
funnits i åtanke under hela studiens utformande. De har särskilt betonats till 
informanterna via mailet som skickades ut och som en uppstart under intervjuerna för 
att förtydliga deras rättigheter samt hur materialet skulle behandlas. Genom detta 
hoppades jag skapa ett förtroende till mig som intervjuare och visa proffesionalitet vid 
hantering av materialet. För att öka detta kunde även studien skickats ut till 
informanterna så att de fått läsa denna för att se om deras svar uppfattats och framställts 
korrekt. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Tre av informanterna i denna studie beskrev att klassrummets ramar blev möjliga att  
förändra när klassrummet flyttades ut. Som lärare gavs då möjligheten att själv påverka 
och bestämma över hur klassrummet skulle vara utformat. Genom detta kunde det 
optimala klassrummet för aktiviteten skapas där teorin fick möjlighet att visas praktiskt. 
Fyra av informanterna påpekade att utomhusmatematiken var en bra möjlighet för att 
visa matematiken i vardagen. Szczepanski (2007) anser att skolan, genom att flytta in 
klassrummet, har tagit bort kopplingen och  det samband mellan teori och praktik som 
historiskt har varit en traditionell inlärningsmetod. Utomhusmatematik är alltså ej en ny 
och obeprövad arbetsmetod utan något som människan använt sig av länge innan skolan 
beslutades att hållas inom fyra väggar. 
 
Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2004) tar i sin definition av 
utomhuspedagogik upp att det är ett arbetssätt som utvecklar kunskap utifrån 
egenupplevda händelser.  Detta var något som alla informanter var överens om, att 
utomhusmatematiken var ett komplement till den pågående undervisningen i 
klassrummet. Den sågs som en metod att visa matematiken och låta eleverna uppleva 
den på ännu ett sätt. I Lgr11 (Skolverket, 2011) betonas vikten av att undervisningen i 
matematik skall ge eleverna tilltro till sin förmåga att använda matematik på ett varierat 
vis i olika sammanhang vilket lärarna erbjöd genom exempelvis utomhusmatematik. 
 
Alla lär vi oss på olika vis och har olika metoder som passar oss mer eller mindre bra 
(Boström & Wallenberg 2002; Doverborg, Pramling, Samuelsson & Quarsell, 1991). 
Detta lyfte även alla informanter i denna studie. De ansåg att genom ett varierat 
arbetssätt fick fler elever möjlighet att möta och finna kunskap. De betonade att de 
elever med redan funna kunskaper och förståelse gavs möjlighet att utveckla dessa 
vidare genom att möta matematiken i en annan kontext. Utomhusmatematiken är alltså, 
enligt informanterna, inte endast ett inlärningssätt för vissa elever utan en möjlighet att 
fördjupa kunskap och förståelse hos alla. 
 
Lek och rörelse ger eleverna möjlighet att processa kunskapen med hela kroppen och 
alla sinnen uttryckte tre av informanterna. Sanddahl (2014) lyfter att det är när eleven är 
fysiskt aktiv och engagerad i sin omgivning som förmågor utvecklas. Genom 
användning av hela kroppen och alla sinnen blir kunskapen mer påtaglig och konkret 
samtidigt som den knyts an till elevens egna upplevelser och blir mer betydelsefull för 
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eleven (Molander, 2011). Även Ladberg (2000) skriver att när inlärningen sker praktiskt 
och med engagemang befästs kunskapen och behålls längre. Eleven lär sig alltså inte 
alltid bäst i den lugna, stillastittande klassrumsmiljön utan en lek med 
kunskapsutvecklande syfte kan vara minst lika utvecklande.  
 
Dahl och Rundgren (2004) uttrycker att matematiken är mer än bara räkning, det är ett 
språk, det är att förstå linjer och former, att tänka logiskt, kritiskt och påhittigt och att 
lösa problem. En informant tog upp att genom att flytta matematikundervisningen 
mellan flera olika kontext så skapades fler möjligheter för eleverna att se att 
matematiken finns överallt, på olika sätt och går att uttrycka på olika vis. Informanten 
uttryckte också att det skapats bättre klimat i gruppen efter att de gjort denna upptäckt. 
Eleverna fick förståelse för att en matematisk uppgift kan lösas på flera olika sätt. 
 
Ahlberg (2011) skriver att matematikundervisningen skall ske genom en ökande grad av 
abstraktion. Inlärningen skall startas upp med konkreta exempel, samarbete och samtal 
för att sedan kopplas till de abstrakta talen. Fem av informanterna tog upp att 
utomhusmatematiken var en möjlighet för dem att arbeta konkret med matematiken. 
Genom detta skapades inre bilder av matematiken som de kunde använda vid arbetet 
med den abstrakta matematiken i klassrummet. Utomhusmatematikens roll som 
komplement till klassrumsundervisningen uttrycktes här tydligt, metoderna skapade en 
helhetsbild av matematiken. 
 
Dahlgren och Szczepanski (1994) beskriver valet av utomhusmatematik som 
arbetsmetod som en möjlighet att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och 
erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap. Två av informanterna tog upp att de genom 
utomhusmatematiken kunde konkretisera de matematiska begreppen. Exempelvis 
begreppet meter som eleverna visste vad det var i teorin kunde konkretiseras och skapa 
erfarenhet kring begreppet. Utomhusmatematiken sågs som en möjlighet att visa 
begreppsinnerbörden genom att sammankoppla den teoretiska kunskapen med praktisk 
erfarenhet.  
 
Björklund och Grevholm (2012) skriver att enligt syftet i Lgr11 (Skolverket, 2011) skall 
elevens förmåga att utveckla matematiska metoder och resonemangsförmåga skapas 
genom undervisning. En informant lyfte att när utomhusmatematik användes så 
kommunicerades det mycket i gruppen. Denna kommunikation gjorde att eleverna fick 
se och uppleva att det finns flera olika metoder och resonemang att använda för att lösa 
uppgifter. Två informanter påtalade även att eleverna genom denna kommunikation 
utvecklade den metakognitiva förmågan, de fick själva tänka efter hur de tänkte när de 
skulle förklara detta för någon annan. 
 
Gruppsammansättningen och gruppens storlek samt dynamik uttryckte fyra av 
informanterna kunde vara en svårighet vid arbetet med utomhusmatematik. De ville 
känna sina elever väl innan de lämnade de trygga ramarna och bekanta reglerna som 
fanns i klassrummet. När klassrummet är utomhus blir klassrummet större och reglerna 
som finns inomhus lättas upp lite, vilket kan vara svårt för vissa elever. Doverborg, 
Pramling, Samuelsson och Quarsell (1991) talar även de om att det för vissa elever är 
viktigt att det finns en tydlig struktur att följa. 
 
Samtliga informanter nämde att vid byte av miljö var det en svårighet att behålla fokus 
kvar på matematiken, det var lätt att elverna såg metoden som målet. Eleverna ser inte 
alltid det bakomliggande kunskapsutvecklande syftet (Doverborg, Pramlig, Samuelsson 
& Quarsell, 1991). Uppföljning av utomhusaktiviteterna i klassrumsmiljön såg 
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informanterna som en möjlighet att lyfta kunskapen som lärts genom aktiviteten. Olsson 
och Forsbäck (2006) påtalar även de att det är viktigt att följa upp utomhusmatematiken 
i undervisningen i klassrumsmiljö så att den blir en del av helheten för eleverna och att 
de får se meningen med den. 
 
Väder och vinds omöjlighet att förutse togs upp som svårighet av fem informanter. Den 
informant med kortast verksamhetserfarenhet uttryckte att den egna bristande förmågan 
att snabbt skapa en alternativ lektionsplanering var en stressfaktor vid arbetet med 
utomhusmatematik. På liknande vis menar Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) att 
ju mer erfarenhet en lärare har desto lättare har de för att anpassa sig och göra det bästa 
av situationen. De fyra andra informanterna uttryckte att vädret var en svårighet då det 
påverkade elevernas fokus och motivation till arbete. 
 
Vid genomläsande av detta arbete skall has i åtanke att denna studie är menad att lyfta 
utomhusmatematik som arbetsmetod. Utomhusmatematiken ses av lärarna, som deltagit 
i studien, som ett komplement till undervisningen som sker i klassrummet men de har ej 
lyft fram det som en lösning på alla svårigheter och hinder som stöts på vid 
undervisningen i matematik. 
 
 
7 Avslutande reflektioner 
Genom en jämförelse av studiens resultat och presenterad litteraturbakgrund har föjande 
reflektioner uppkommit. 
 
Arbetsmetoden utomhusmatematik ses i dagens skola som en ny metod som används för 
att konkretisera matematiken. Dock är det så att denna metod har funnits med sedan 
länge i det mänskliga lärandet. Det är alltså en gammal, välbeprövad metod som 
återigen har upptäckts och kommit till användning. 
 
I syftet som finns för matematik i Lgr11 presenteras att eleverna skall få tilltro till sin 
matematiska förmåga på varierande vis och i olika sammanhang. Detta syfte med 
undervisningen, är enligt min mening, ej möjligt att nå om inte undervisningen varieras. 
Detta gäller både arbetsmetod och den rumsliga miljön. 
 
Även i denna studies resultat framkom att leken ger lärande, vilket ej är någon ny 
upptäckt. Trots detta är leken ej särskilt vanligt förekommande i nutidens skola. Jag 
anser att leken, som metod för att nå kunskap, borde få mer utrymme i skolans lägre 
stadier. Detta för att behålla lusten att lära samt för att väl befästa de grundliga 
kunskaperna som är basen för vidare kunskapsutveckling. För att nå matematisk 
förståelse anser jag att den teoretiska kunskapen måste kompletteras med praktisk 
upplevelse. 
 
Studiens resultat visade att informanterna använde de utomhusmatematiska tillfällena 
till att öva på elevernas kommunikativa förmåga. Jag tror att det är lättare för eleverna 
att kommunicera och förklara hur den löst en uppgift då de har haft tillgång till konkret 
materia istället för ett abstrakt tal på tavlan eller i matematikboken. Detta eftersom 
matematiken blir synliggjord vid det konkreta arbetet. 
 
Det är viktigt att arbeta med utomhusmatematik kontinuerligt tror jag. Detta för att 
eleverna skall känna igen arbetsmetoden, veta vad som förväntas av dem och veta vilka 
regler som gäller under arbetet. Om inte metoden används kontinuerligt är det lätt att 
glömma bort vad det är som gäller, vilket skapar en oro i gruppen. 
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Utomhusmatematik kräver, liksom matematik i klassrummet, förberedelser av läraren. 
Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med aktiviteten och förklara för eleverna vad som 
förväntas av dem samt att göra en uppföljning och återkoppla kring aktiviteten. Ett 
strukturerat arbetssätt ger eleverna ramar att följa så att de kan särskilja aktiviteten från 
den fria leken. 
 
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har fokuserat på lärares syn på utomhusmatematikens roll i 
undervisningen. Det hade varit intressant att istället utgå ifrån elevperspektiv, hur ser de 
på utomhusmatematiken och vilka åsikter har de om den. 
 
Under arbetets gång har det framkommit att det ej finns så mycket litteratur om vad som 
egentligen menas med utomhusmatematik. Studier finns som handlar om olika 
personers upplevelse av det men ej definerat vad det innebär. Det hade varit en 
intressant infallsvinkel att definiera begreppet utomhusmatematik  
 
 
Att ställa utomhusmatematiken mot den undervisning som sker i klassrummet hade 
även varit intressant att läsa om. Vilka fördelar och nackdelar ses vid arbetet med de 
olika arbetssätten och hur dessa går att ställa emot varandra hade även detta varit en 
intressant infallsvinkel. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Denna studies syfte är att undersöka hur lärare som undervisar i år 1-3 beskriver 
utomhusmatetematikens roll i matematikundervisningen. 
 

Lärarens inställning till utomhusmatematik  

1. Vad är utomhusmatematik för dig? 

2. Arbetar du kontinuerligt med utomhusmatematik? Är det ett krav på skolan? 

3. Är utomhusmatematiken knuten till undervisningen som sker i klassrummet? 

Möjligheter 

4. Vilka möjligheter ser du med utomhusmatematik? 

5. Är det några förmågor som särskilt utvecklas under utomhusmatematiken? 

6. Är det någon särskild grupp elever som gynnas? 

Svårigheter 

7. Vilka svårigheter ser du vid utomhusmatematik? 

8. Är det någon viss grupp elever som har svårt för utomhusmatematik? 

 

Tack för att du ville medverka i min studie! 

 
 
  



  
 

II 

Bilaga B Mail 
 
Hej…! 
Mitt namn är Anna Bolmgren och jag läser just nu min åttonde och sista termin på 
lärarutbildningen med inriktning F-3 på Linnéuniversitetet i Växjö. 
 
Jag har precis påbörjat skrivandet av mitt examensarbete inom matematikdidaktik. Min 
studie kommer att handla om lärares tankar kring utomhusmatematik samt vad de ser 
för fördelar och nackdelar vid användandet av denna metod. För att det skall vara 
möjligt för mig att genomföra en studie med trovärdiga resultat så vill jag intervjua 
lärare som är aktiva inom matematikundervisningen i någon av årskurserna i lågstadiet 
samt har erfarenhet av att arbeta med utomhusmatematik. 
 
Därför vill jag gärna fråga dig om du har möjlighet att vara delaktig i undersökningen 
genom en intervju som pågar under cirka 30minuter? Intervjun är anonym och resultatet 
kommer endast att användas som forskningsunderlag i mitt examensarbete. 
 
Jag har möjlighet att träffas… 
 
 
Vid frågor nås jag på: 
Mail: ab222nb@student.lnu.se 
Telefon: 07X-XXXXXXX 
 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Bolmgren 

 
 
 


