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ABSTRACT 
 
Vår bakomliggande tanke med studien är att undersöka vilka lärandesituationer som 
skapar lust och motivation i matematikstudier. Syftet med undersökningen är därför att 
identifiera vad som utmärker sådana lärandesituationer. I ett försök att studera detta 
problem har vi studerat det vardagliga skolarbetet hos en klass bestående av 16 elever i 
år 1. Vi har använt oss av begreppen lust och motivation i vårt arbete för att urskilja 
ovanstående situationer. Datamaterial har samlats in genom observationer inomhus och 
utomhus under ett antal matematiklektioner. Vi har även använt oss av intervjuer med 
eleverna för att få svar på våra frågeställningar. 
 
Resultatet av studien visar att både inomhusmatematiken och utomhusmatematiken är 
gynnsamma för elevernas lust och motivation. Det som bestämmer huruvida dessa 
lärandesituationer är motiverande och lustfyllda är hur situationerna är uppbyggda och 
inte var de är förlagda. Viktiga slutsatser i studien är att det är den praktiska 
matematiken samt interaktionen mellan eleverna som har störst betydelse för lusten och 
motivationen. Flertalet elever menade att de upplevde matematiken mest positiv då de 
fick använda sig av till exempel kottar och pinnar i sitt räknande. Men även när de fick 
samarbeta med sina kamrater upplevde de matematiken som lustfylld och motiverande. 
Vårt resultat stöder följaktligen tidigare forskning inom matematik och 
utomhuspedagogik. 



 

 
FÖRORD 
 
Vi vill börja med att tacka alla barn som låtit oss dela deras lustfyllda om än ibland 
mödosamma möten med matematiken. Vi har lärt oss mycket och haft stor glädje av 
våra möten med er. Vi vill även tacka läraren som lät oss komma till sin klass och låta 
oss genomföra vår studie där. Vi är mycket tacksamma att du lät oss komma med kort 
varsel samt för att du flyttade på lektioner för vår skull. Tack! 
 
Vi vill även rikta ett tack till våra kurskamrater Susanne, Ulrika och Robin. Utan ert stöd 
och era råd vid våra sviktande stunder hade det varit svårt att få detta arbete klart. Ni har 
varit till stor hjälp. Tack! 
 
Till sist vill vi tacka vår handledare som drivit oss framåt och varit till hjälp under 
arbetets gång. Tack! 
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INNEHÅLL 
 

1 INTRODUKTION................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND............................................................................................................ 4 

2.1 Lust ................................................................................................................... 4 
2.2 Motivation ........................................................................................................ 5 
2.3 Lärandesituationer inomhus .......................................................................... 6 

2.3.1 Klassrumsmiljön........................................................................................ 6 
2.3.2 Läroboksundervisning ............................................................................... 7 

2.4 Lärandesituationer utomhus .......................................................................... 9 
2.5 Sammanfattning ............................................................................................ 10 

3 PROBLEM............................................................................................................. 12 

4 METOD.................................................................................................................. 13 

4.1 Metodval ......................................................................................................... 13 
4.1.1 Observation som metod........................................................................... 13 
4.1.2 Intervju som metod.................................................................................. 14 

4.2 Beskrivning av urvalsgruppen ..................................................................... 14 
4.2.1 Urvalsgruppens arbetsmiljöer.................................................................. 14 

4.3 Datainsamling ................................................................................................ 15 
4.3.1 Observationer och intervjuer ................................................................... 15 

4.4 Databearbetning ............................................................................................ 15 
4.5 Etik.................................................................................................................. 16 
4.6 Metodkritik .................................................................................................... 16 

5 RESULTAT............................................................................................................ 18 

5.1 Lärandesituationer i matematik inomhus som upplevs som gynnsamma 
för lust och motivation .............................................................................................. 18 

5.1.1 Genomgång vid tavlan............................................................................. 18 
5.1.2 Matematikboken ...................................................................................... 19 
5.1.3 Arbeta tillsammans .................................................................................. 20 

5.2 Lärandesituationer i matematik utomhus som upplevs som gynnsamma 
för lust och motivation .............................................................................................. 21 

5.2.1 Mattesoppa .............................................................................................. 21 
5.2.2 Insamling av arbetsmaterial..................................................................... 22 
5.2.3 Tillverka räknetal till sina kamrater......................................................... 23 
5.2.4 Arbeta tillsammans .................................................................................. 25 

5.3 Intervjuer med eleverna................................................................................ 25 
5.3.1 Vad eleverna tycker om att ha matematik utomhus ................................ 25 
5.3.2 Vad eleverna tycker om att ha matematik inomhus ................................ 26 
5.3.3 När eleverna tycker matematik är roligast............................................... 27 
5.3.4 Elevernas tankar om hur de lär sig matematik ........................................ 28 
5.3.5 Elevernas uppfattningar om skillnader mellan matematik utomhus och 
inomhus ................................................................................................................. 29 
5.3.6 Vad eleverna tycker om att räkna i matematikboken .............................. 30 



 

5.3.7 Vad eleverna tycker om genomgång vid tavlan ...................................... 31 
5.3.8 Elevernas tankar om skillnaden med att enskilt räkna i matematikboken 
jämfört med genomgång vid tavlan......................................................................... 32 

6 DISKUSSION ........................................................................................................ 33 

6.1 Observation av inomhussituationen ............................................................ 33 
6.2 Observation av utomhussituationen ............................................................ 34 
6.3 Intervjuer med eleverna................................................................................ 36 
6.4 Slutord ............................................................................................................ 37 
6.5 Fortsatt forskning.......................................................................................... 38 

REFERENSLISTA........................................................................................................ 39 

BILAGOR ........................................................................................................................ 3 



3 

1 INTRODUKTION 
 
Undervisning bygger på lustprincipen och det oavsett om lektionen är inne eller ute. För 
oss i Sverige är det naturligt att spendera mycket tid utomhus, men utomhusvistelsen är 
då kopplad till fritiden, inte till undervisningen i skolan (Olsson m. fl,  2002). Malmer 
(1984) menar att många fler elever skulle ha möjlighet att förstå matematiken på ett 
enklare sätt om de fick möjligheten att möta ämnet i den miljö som är mest gynnsam för 
dem.  
 
Finns det då någon skillnad i elevernas lust, motivation och arbetssätt inomhus i 
klassrummet jämfört med utomhus? Eftersom alla barn är olika bör det vara så att 
undervisningen är individuell. Att kraven anpassas efter varje individs förmåga och 
behov. I Lpo94 betonas att skolans uppdrag är att främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta kunskaper. Varje elev ska utveckla nyfikenhet och lust att lära 
samt att lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra (Utbildningsdepartementet, 1994). Det är i mötet med andra som vi finner oss 
själva. Lärdom bygger vi av information och erfarenheter. Genom att reflektera och 
tänka efter vad vi ser och hör, löser och upplever skapar vi kunskap. Med andra utbyter 
vi även erfarenheter och insikter och då skapar vi tillsammans nya insikter. Hargreaves 
(1998) betonar att den största tillfredsställelsen är för det mesta det psykiska utbytet av 
undervisningen, att arbeta och uppleva tillsammans med eleverna. Han menar att detta 
utbyte är viktigt för självkänslan och för att arbetet ska upplevas som värdefullt. ”Tänk 
på att varje grupp av elever är unik och bildar en väv som inte stämmer i andra grupper. 
Läranderummet har betydelse, det ska innehålla den miljö ni i din grupp behöver för ert 
lärande” (Kullberg, 2004 s. 118). 
 
Matematik är ett ämne som intresserar oss båda och under vår utbildning har vi haft 
förmånen att stifta bekantskap med matematikundervisning utomhus, som för oss då var 
en ny erfarenhet. Grunden till vårt intresse för utomhusmatematik kom sig av att vi vid 
två tillfällen gjort studiebesök på Torslunda försöksstation på Öland. Där fick vi själva 
praktiskt ta del av utomhusmatematikens olika lärmoment. Vi har även under ett arbete i 
vår specialisering Natur och Friluftsliv, intervjuat en lärare från Naturskolan i 
Karlskrona som undervisar praktisk utomhusmatematik och naturkunskap på skolorna 
inom kommunen. Samtalet med henne inspirerade oss att ta reda på mer om 
utomhuspedagogik i matematik. Naturskolans idé är att lära in ute. De menar att lustfylld 
lek och undervisning i naturen leder till upplevelser, nyfikenhet, utforskning och 
förståelse. Barnens egna upplevelser och sinnesutryck bildar då grunden för ett aktivt 
lärande (Hedberg, 2004).  
 
På dessa grunder ville vi öka vår kunskap om den för oss välkända 
inomhusundervisningen med vår nya erfarenhet av utomhusundervisningen. Vårt syfte 
med studien är att jämföra barnens lust, motivation och arbetssätt under dessa två 
undervisningsformer samt vad som utmärker lärandesituationerna.  
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2 BAKGRUND 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp tidigare forskning samt teorier som är väsentliga för 
vår studie. Vi inleder med att lyfta fram våra centrala begrepp lust och motivation som 
följs av olika lärandesituationer som är förlagda inomhus och utomhus. 
 
 

2.1 Lust 
 
Björk och Liberg (2004) menar att när barn tycker att det är roligt och lustfyllt lär de sig. 
Om barn leker sig till kunskap behöver man ingen belöning, leken i sig är all belöning 
som krävs. Även Donaldsson (1978) skriver om belöning vid lärande. Hon poängterar 
att belöningar med priser och stjärnor påverkar barnet negativt eftersom yttre priser eller 
tecken – saker som ligger utanför själva aktiviteten – minskar barnets vilja och inre lust 
att senare ta upp aktiviteten frivilligt. Detta medför även att barnet upplever aktiviteten 
mindre lustfylld. Donaldsson (a.a.) menar att det är lusten att lära och att få uppleva det 
lyckade resultatet som ger barnet en positiv känsla.  
 
Hur gör man för att eleverna ska upptäcka lust och glädje i matematiken? Enligt 
Berggren och Lindroth (1997) kan man låta eleverna rita matematiska konstverk. Deras 
erfarenhet är att eleverna finner både lust och glädje då de själva får skapa saker som 
fascinerar och är vackra. Även Malmer (1999) menar att lust och glädje behövs för att 
man lättare ska lära sig. Taube (1987) skriver att vi föds med en lust att lära. Men å 
andra sidan menar hon också att denna lust kan dämpas om den kommer i konflikt med 
vår lust att värdera oss själva positivt. Donaldsson (1978) anser att vi alla har ett stort 
behov av att visa vad vi åstadkommit för vår omgivning. Vi behöver alla få uppleva ett 
erkännande för de ansträngningar vi presterat.  
 
Magnusson (2004) och Pape (2003) skriver att leken kan betraktas som en genial väg för 
att lära. En väg som på samma gång som lärande ger lust och motivation. Detta ska 
göras genom praktiskt arbete tillsammans med andra barn eller vuxna (Johnson, Christie 
& Wardle, 2005; Pramling, Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Genom att vuxna är med i 
leken delger de barnen lite av sina värderingar och kunskaper, tillsammans med 
erfarenheter och andra aspekter (Lindqvist, 2002). Lindqvist skriver även att skolan 
behöver låta barnen vara produktiva, ge dem ett meningsfullt och kreativt lärande. 
Upplevelser ger lust till att leka och detta ger näring till lärandet (a.a.). Lek, fantasi och 
skapande verksamhet spelar en stor roll för elevernas lärande. Dessa verktyg ska 
användas för att ge eleverna tillfälle att möta matematiska begrepp i ett för dem naturligt 
problemlösande sammanhang. När läraren på detta sätt visar och synliggör matematiken 
ges alla elever en möjlighet att vara med och lära efter sina egna förutsättningar 
(Ahlberg m. fl, 2000).  
 
Leken har två viktiga ändamål för lärandet. Det ena är att man lär sig av själva leken, 
som till exempel problemlösning, kreativt tänkande, positiv självkänsla och eget 
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tänkande. Det andra ändamålet är användandet av leken som ett redskap att lära sig 
andra specifika kunskaper som att barn kan lära sig matematik när de roar sig med att 
hoppa hage (Johnson m. fl, 2005). Enligt Ahlberg m. fl, (2000) utvecklar barn förståelse 
för matematik genom att de erfar, urskiljer, ser samband eller relaterar olika saker till 
varandra. När de räknar använder de det sinnliga erfarandet, de räknar och hör, de räknar 
och känner och de räknar och ser. Det är viktigt att ta tillvara barnets nyfikenhet och lust 
att lära och vara öppen för allt som kan väcka deras intresse (a.a.). Barns bästa sätt att nå 
in i sig själva, förstå och bearbeta upplevelser och då förstå är leken. Därför är lek och 
lustfyllda upplevelser navet i skolans verksamhet (Olsson m. fl, 2002).  
 
Det mest karaktäristiska med lek är att den är lustfylld och rolig. Leken i sig är 
motiverande, därför fortsätter barnen att leka. Om vi kan göra lärandet lika lustfyllt som 
barnen uppfattar leken, engagerar de sig utan andra former av motivation så som 
belöning, hot och straff (Johnson m. fl, 2005; Knutsdotter Olofsson, 1992; Pape, 2003). 
Leken är den bästa utgångspunkten för ett lärande som är motiverat inifrån, där barnet 
får använda sin förmåga och sina förutsättningar optimalt. Leken är ett möte mellan 
barnets inre och yttre värld (Lindqvist, 2002). 
 
 

2.2 Motivation 
 

Motivation är ofta många pedagogers dilemma. Eleverna är håglösa, passiva och 
många gånger svåra att motivera för traditionellt skolarbete. I en utemiljö finns en 
mångfald som rätt använd kan stimulera olika elever på olika sätt. Det kan vara 
skönhet, frihet, rörelse, avslappning, äventyr eller upptäckande, som leder vidare till 
sökande av kunskap och träning av färdigheter. Lärande förskjuts från att fokusera 
vissa objekt till en lärandeprocess i sig. Det innebär en möjlighet för eleven att 
upptäcka hur han eller hon lär sig och vad som påverkar lärandet. Det innebär vidare 
att eleven lättare kan upptäcka hur kunskaper och färdigheter hänger ihop. 
(Ericsson, 2004, s. 145-146) 

 
Det grundläggande för motivation är individens uppfattning att hela vårt beteende är 
ständiga försök till att tillfredsställa ett eller flera av våra basbehov (Glasser, 1996). Ett 
av våra behov som Glasser skriver om är att ha roligt. Han skriver även att motivation 
kommer från oss själva och att ingen person eller situation kan påverka oss. Sträng 
(2005) menar att en inställning som behöver lockas fram i det dagliga arbetet, både för 
lärare och elever, är jag kan, jag vill och jag ska! Det gäller att få en tilltro till sin egen 
förmåga, att erhålla en vilja att lära sig och att bygga upp en motivation att inte ge upp 
(a.a.). 
 
De flesta barn som kommer till skolan har med sig en mängd olika kunskaper, 
erfarenheter och problemställningar som de har fått från förskolan, förskoleklassen eller 
från hemmet (Johnsen Höines, 1990; Malmer, 1990). Detta informella och formella 
kunnande i matematik menar Bergius & Emanuelsson m. fl. (2000) måste tas tillvara 
som utgångspunkt för det som görs i klassen. Men de som inte har en så stor erfarenhet 
med sig kan uppfatta skolans krav på inlärning som något de inte kan se fördelarna med, 
matematiken ses då som något de måste tillägna sig som ett tvång. Detta inverkar då på 
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motivationen och inlärningen i sig (Taube, 1987; Bergius & Emanuelsson m. fl, 2000). 
Maltén (1997) skriver om motivationsfaktorer som har betydelse för 
arbetestillfredställelsen. Dessa faktorer innebär att få erkännande från kamrater och 
lärare, att man lyckas med sin uppgift samt att man upplever uppgiften som viktig. Den 
sista faktorn som Maltén skriver om är att som elev få vara med och bestämma om sin 
egen inlärning och undervisning. Malmer (1999) går ett steg till och menar i en av sina 
grundläggande principer att elevers ansvarstagande för den egna inlärningen bör komma 
från dem själva. Hon menar att om eleverna får arbeta med den form de själva väljer är 
det deras eget tänkande som styr. Det är då deras egen vilja som är motivationen och 
motorn i arbetet. Githua och Mwangi (2003) har precis som Malmer kommit fram till att 
elevernas självuppfattning och tro på sin egen förmåga hör ihop med deras 
åstadkommande och motivation till att ta till sig och lära sig matematik. De menar att 
elevernas attityder gentemot deras egna bedrifter är en faktor som har stor betydelse för 
att de ska förstå sina egna resultat (a.a.). Att det finns olika faktorer som påverkar 
elevernas motivation har det även skrivits om i en studie från State University of New 
York. I denna studie kom det fram att lärarna såg elevernas intresse för aktiviteten de 
arbetade med starkt påverkade motivationen att delta i aktiviteten (Rule m. fl, 2007). 
Dessa tankar har även Lindqvist (2002) som skriver att individualisering har setts som 
en lösning för att öka elevernas motivation.  
 
Om eleverna får öva sig på att göra t ex egna räknesagor under matematiklektionen 
hämtar de i allmänhet sitt stoff från sin egen verklighet. Detta gör dem ofta mer 
motiverade att finna lösningar på problemet (Malmer, 1984). Detta uttrycker även 
Berggren och Lindroth (1997) som menar att man ska utgå från elevernas egna intressen 
och låta dem skapa egen matematik för att fånga deras motivation. Johnsen Höines 
(1990) skriver att det är vår uppgift som lärare att få eleverna till att associera till 
erfarenheter de gör och har gjort i sin vardag. Om de får använda det språk de har att 
tänka och kommunicera med kan de bygga upp sin begreppsvärld genom att dra nytta av 
de kunskaper som Rule m. fl (2007) skriver att all undervisning kan bli stimulerande och 
motiverande om den bara läggs fram på rätt sätt. 
 
 

2.3 Lärandesituationer inomhus 
 

2.3.1 Klassrumsmiljön 
 
Dewey (1980) menar att i de traditionella klassrummen finns det lite utrymme för barnen 
att arbeta på. Där saknas ofta material och redskap med vilka barnen kan konstruera, 
skapa och undersöka på ett aktivt sätt. Skolsalar med sina bänkrader är arrangerade för 
att ta hand om så många barn som möjligt. Det finns nästan ingen möjlighet att göra en 
anpassning till olika begåvningar och behov. Dewey (1997) skriver att man ibland kan ta 
till lek, spel och konstruktiva sysselsättningar endast av ”lek för lekandets skull” etc., 
detta med betoning på befrielse från det tunga och hårda skolarbetet. Det finns ingen 
anledning att bara använda lek, spel och konstruktiva sysselsättningar som angenäma 
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tidsfördriv. När övningar som bygger på dessa behov utgör en del av det ordinarie 
skolarbetet blir hela eleven engagerad. 
 
Inte bara inom matematiken, utan i alla ämnen ska klassrummet vara som en verkstad 
med många arbetsvrår där läraren fungerar som handledare och organisatör av lärandet 
menar Trageton (2003). Arbetsformen under de första skolåren innebär skapande 
aktivitet, lek och praktiskt arbete vilket gör att klassrummet bör ha en stimulerande 
arbetsmiljö. Trageton skriver även att barn lär sig bäst i dialog tillsammans när de sitter 
parvis. Med detta i tanken bör klassrummet vara utformat så att detta är möjligt. Att 
arbeta i större grupper anser Trageton fungera bäst för större barn och vuxna, därför 
menar han att arbete i par är bästa sättet för lärande (a.a.). 
 
Till skillnad från Trageton (2003) anser Aasa m. fl (1995) att arbete med 
matematiklaborationer görs lämpligen i en arbetsform då man låter eleverna arbeta i 
mindre grupper. De framhåller att själva processen, vad som händer under resans gång är 
lika viktig som resultatet. Därför får resultatet, svaret, här infinna sig i andra hand. Att 
processen kan vara viktigare än resultatet i matematikarbetet skriver även Malmer 
(1990) om. Hon menar att vägen fram till resultatet är lika intressant som själva 
slutprodukten (a.a.). Att få förklara för en kamrat på vilket sätt man tänker har 
erfarenhetsmässigt mycket positiva effekter för elevers lärande (Aasa m. fl, 1995). 
Olsson m. fl (2002) beskriver det så att matematiklektioner kan kännetecknas av att man 
”pratar” matematik. Uppgifterna är då utformade så att vägen till resultatet tillåts att se 
olika ut. Det som efterstävas är att eleverna får möjlighet att tillsammans med sina 
kamrater reflektera och beskriva hur de tänkt och kommit fram till sina olika lösningar 
(a.a.). Några av Vygoskijs grundprinciper i sociala sammanhang är att man lär av 
varandra, både i historien, nutiden och i framtiden (Bråten, 1998). Många av de 
viktigaste upptäckter som barn gör äger rum inom ramen för ett dialogiskt samarbete, 
som sker mellan barnen och en annan människa. I ett sampel mellan varandra försöker 
barnet förstå den andres instruktioner för att sedan använda dem för att kunna utföra 
handlingen på egen hand, en potentiell utvecklingszon skapas som Vygotskij kallar den 
proximala zonen. Detta sker genom vägledning och genom uppmuntran från andra mer 
kunniga personer som ger stöd och hjälp för att klara av och behärska nya uppgifter 
(Evenshaug & Hallen, 2001; Bråten, 1998). Jones och Byrnes (2005) har i sin studie om 
hur elever kan dra nytta av kvalificerade instruktioner inom matematiken kommit fram 
till att elevernas motivation är högre när instruktionerna är begreppsmässigt förståliga, 
när det fokuseras på ett sammanhang och där gemensamma idéer diskuteras. 
 
 

2.3.2 Läroboksundervisning 
 
En vanlig kommentar eleverna har om att arbeta med läroboken är att ”de tycker att det 
är så roligt” skriver Malmer (1990). Att barnen ofta är mycket förtjusta i sin 
matematikbok och tycker att det är roligt och spännande att jobba i den skriver även 
Ahlberg m. fl (2000) om. Men även om de flesta barn tycker att läroboken är rolig, är 
det inte självklart att den har en positiv inverkan på barnens lärande och förhållningssätt 
till matematiken. Det finns alltid en risk med en alltför formaliserad undervisning där 
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barnen arbetar med abstrakta begrepp som symboler och siffror och inte genom sitt egen 
sätt att tänka (a.a.). Malmer (1990) fortsätter med att frågan naturligtvis handlar om 
vilka alternativ som läraren har att erbjuda och vilka arbetssätt som kan tillämpas. Ett 
laborativt och undersökande arbetssätt bör lättare kunna anpassas efter elevernas 
varierande förutsättningar och behov. Helt klart, menar Malmer, är att barn har ett stort 
behov av att själva få vara aktiva, att få experimentera och laborera. Då räcker det inte 
med att läraren försöker förklara med ord, åskådliggöra och visa. Malmer (a.a.) förklarar 
det med att om man som lärare strävar efter att eleverna verkligen ska ha förutsättningar 
för att förstå matematiken måste de själva vara delaktiga i sitt lärande.  
 
Berggren och Lindroth (1997) tror att de konventionella läromedlens upplägg inte passar 
för så många elever. Skälet till detta menar de är att varje nytt kapitel börjar med ett 
enkelt exempel som följs av en mängd likadana enkla uppgifter. Uppgifterna som följer 
är något svårare men principen är den samma. När eleverna väl kommer till lästalen, 
som ska ligga nära elevernas egen verklighet, får de av Berggrens och Lindroths 
erfarenheter problem. De menar att det här borde bli lättare för eleverna då matematiken 
anknyts till verkligheten. Eftersom siffrorna finns i ett sammanhang borde eleverna ha 
lättare för att se problemet och då enklare kunna lösa uppgiften. Berggren och Linderoth 
(a.a.) menar att orsaken till detta problem är att eleverna tappar intresset efter att ha 
räknat en mängd identiska uppgifter utan att behöva tänka. Efter att ha gjort matematik 
utan att tänka matematik är det inte så konstigt att det blir svårare när det krävs mer 
matematiskt tänkande. Lösningen på problemet som Berggren och Linderoth ser det, är 
att göra tvärtom. Att börja med verklighetsanknutna uppgifter som kräver förståelse och 
matematiskt tänkande. På detta sätt kommer eleverna att förstå behovet av de olika 
”verktyg” som finns inom matematiken (a.a.). Samma tanke har Ahlberg m. fl(2000) 
som menar att barns möte med matematiken måste kopplas till deras egen 
erfarenhetsvärld. Uppgifterna ska sättas in i meningsfulla sammanhang som utvecklar 
barnens förståelse och förhållningssätt till lärandet i matematiken. 
 
Ahlberg m. fl (2000) skriver att det finns undersökningar som visar att vissa lärare 
uppfattar matematik som ett lätt ämne att undervisa i. En orsak hon tar upp som kan vara 
en förklaring till detta är att lärarna låter läroboken styra undervisningen och inte 
planerar utifrån vad eleverna ska förstå och lära av innehållet. Genom observationer som 
Malmer (1990) gjorde i samband med ett eget projekt där hon studerade nybörjarnas 
utgångsläge vid skolstarten, kom hon fram till att lärare ofta överskattar elevernas 
förmåga att förstå instruktioner. De överskattade deras förmåga att t ex berätta om och 
beskriva sådant de ser och hör. Men hon kom även fram till att lärare många gånger 
underskattar elevernas förmåga att praktiskt utföra till och med ganska komplicerade 
uppgifter med ett matematiskt innehåll. 
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2.4 Lärandesituationer utomhus 
 

Utomhuspedagogik blir under utövande ett viktigt metodiskt redskap som kan 
levandegöra läroplanens intentioner. Genom en mångfald av konkreta och handfasta 
metoder tränas barnet/eleven att ute i landskapet tolka och analysera processer och 
fenomen. Metoden ger en upplevelsemässig aspekt åt inlärningsprocessen pga. att 
den är tematisk och ämnesöverskridande. I utomhusbaserad inlärningsmiljöer finns 
kvalitéer som, enligt vår mening, inte kan skapas i klassrum och inomhusmiljöer. 
Utomhuspedagogik som metod skapar möjligheter att förena begreppskunskap, 
teoretisk kunskap och erfarenhets- och förtrogenhetskunskap.  
(Dahlgren & Szczepanski, 1997 s. 23) 

 
Olsson m. fl (2002) skriver i ”Skolgården som klassrum” att lärandet sker i alla miljöer 
och att det maximala lärandet inte nödvändigtvis sker i klassrummet. Att lära i en riktig 
värld gör att olika verkligheter iscensätts och prövas. Denna uppfattning delas även av 
Dahlgren och Szczepanski (1997) som skriver att utomhuspedagogiken kan bedrivas på 
skolgårdar, trädgårdar och i stadsmiljöer. De menar att sådana platser är kopplade till 
direktupplevelser i autentisk miljö. Syftet med en verklighetsbaserad miljö är att det ska 
gå att skapa direkt kontakt med material och få till ett aktivt deltagande. Olsson m. fl 
(2002) skriver att om man utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet vare sig 
vi vill det eller inte, men man kan inte lära sig något man inte har tillgång till. I skolan 
kan eleverna, med mer eller mindre framgång, endast lära sig det som skolan handlar 
om. Alla lärare som Olsson har pratat med är överens om att utemiljön är en källa till 
kunskap som barnen kan ta till sig på ett konkret och påtagligt sätt. De ser miljön som ett 
komplement till den mer abstrakta metodiken i klassrummet. Men trots att det är 
självklart att vistas mycket utomhus i Sverige, är utomhusvistelsen ändå kopplad till 
fritiden och inte till undervisning. Skolan ses som en arbetsplats där tankearbete främst 
sker inomhus och paus och rastaktiviteter sker utomhus (a.a.). 
 
Johnson m. fl (2005) menar att fin- och grovmotoriken utvecklas genom 
utomhusaktiviteter. Barnen behöver få möjlighet att undersöka, experimentera, imitera 
och praktisera, och genom dessa aktiviteter lär de sig lite bättre och snabbare. Man lär 
sig lättare genom att praktisera teori än att bara sitta och lyssna. Barnen kan lära sig 
saker som matte, naturkunskap, ekologi, trädgårdsskötsel, årstider, väder och vind. Barn 
kommer lättare ihåg vad de lärt sig eftersom lärandet blir mer konkret utomhus (a.a.).  
Att barn lär in lättare utomhus har även Cronin-Jones (2000) kommit fram till. Hon har i 
sin studie som genomfördes på en grundskola i Florida, undersökt om det finns någon 
skillnad på elevernas lärande inomhus och utomhus. Det hon kom fram till var att 
eleverna lärde sig betydligt mer genom utomhusundervisning än genom den traditionella 
klassrumsundervisningen (a.a.).  
 
Genom att göra sig av med sin överskottsenergi och samla nya krafter menar Johnson m. 
fl, (2005) att eleverna laddar om sina batterier, vilket gör det lättare för dem att ta in ny 
kunskap. Utomhusverksamhet kombinerat med frisk luft ökar hälsan och gör det lättare 
att koncentrera sig (a.a.). Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att utomhusdidaktiken 
i många avseenden kan hjälpa oss att se lärandets didaktiska frågor på ett tydligt sätt. De 
talar om att utemiljön inte bara är ett rum för lärande. I utemiljön kan eleverna uppleva 
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natur, former, smaker, färger och sinnliga erfarenheter. Dessa upplevelser kan inte 
eleverna tillgodose sig i det traditionella klassrummsmiljön (a.a.). Tough (1973) menar 
att vi räknar med att barn kan lära sig mycket av endast tal eller instruktioner. Hon 
skriver att barn är beroende av sinnliga upplevelser, att se, vidröra och hantera, för att få 
en bra grund för lärandet (a.a.). Begreppet naturskola omfattar en övergripande aspekt av 
pedagogik/didaktik, nämligen att platsen har stor betydelse och just detta att den är 
utomhus. Naturskolan strävar också efter att utveckla det praktiska arbetet inom 
utomhusdidaktiken (Hedberg, 2004). 
 
Olsson m. fl (2002) skriver att det är de vuxnas ansvar att ge barnen upplevelser. Hon 
menar att den som har minnen har också någonting att berätta. Olsson tar upp att man 
genom skapande händelser, som laddar barnen med minnen och berör dem både socialt 
och emotionellt såväl som fysiskt, sätter det igång en mängd av associationer till annat 
de varit med om. På detta sätt byggs kunskap upp. I enlighet med Olsson (a.a.) ska 
skolan vara varierad och lustfylld, ett ställe där elevernas kroppar och sinnen tas i bruk. 
Hon skriver att barnen ska gå på sin matematik, äta upp den, de ska kliva omkring i sin 
naturvetenskap. Med detta menas att lärandet ska vara sinnligt, bli en del av dig. 
Dahlgren och Szczepanski (1997) betonar att en undervisningsmetod som tydligare 
konfronterar oss med olika sinnesintryck ger bättre minnesbehållning. Det eleverna lär 
sig med sina kroppar blir en del av dem och den inlärda kunskapen stannar kvar som 
kroppsminne (Olsson m. fl, 2002). Att lära sig genom att få pröva och konstruera saker 
är ingen nyhet. Redan Friedrich Fröbel, som var verksam lärare i början av 1800-talet 
menade att barn är naturliga konstnärer och konstruktörer som lär sig genom praktiska 
handlingar (Hägglund, 1989). Dewey (1980) skriver att läraren måste anknyta 
aktiviteten som barnet ska utföra till något spontant. Ögon, öron och händer ska vara 
redskap färdiga att användas. Han menar att vi utvecklas i praktiska erfarenheter genom 
att göra saker. Genom learning by doing kopplas tänkande till handlande Dewey (1997). 
Även Dahlgren och Szczepanski (2004) betonar att den direkta upplevelsen, helheten, 
tillskriver utemiljön en stor pedagogisk betydelse. De menar att den stora vinsten i 
utomhuspedagogiken är att förflytta lärandeprocessen till andra sammanhang. Ett 
utvecklat växelspel mellan boklig bildning och sinnlig erfarenhet skulle kunna bli ett 
betydande didaktiskt förhållningssätt för att utveckla ett djupare lärande (a.a.). Det som 
kännetecknar utomhuspedagogiken är faktisk fysisk närvaro, men även dess 
helhetskaraktär. Helhetskaraktären utgör en stor skillnad i förhållande till traditionell 
undervisning som har en lång historia av disciplinär uppdelning av lärandets innehåll 
(Dahlgren och Szczepanski, 1997).  
 
 

2.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att lust och glädje behövs för att barn lättare 
ska lära sig och ta till sig kunskap. Arbetet måste vara roligt och motvationen till att ta 
till sig matematiken måste komma från eleverna själva. En väg till lust och glädje är 
leken som av vissa forskare betraktas som en genial väg för att lära. En väg som på 
samma gång som lärande ger lust och motivation. Vidare har det framkommit att lek, 
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fantasi och skapande verksamhet spelar stor roll för elevernas lärande. När dessa redskap 
används synliggörs matematiken och alla elever ges därmed en möjlighet att vara med 
och lära efter sina egna förutsättningar. Det är då av vikt att skolan låter eleverna vara 
produktiva och ger dem ett meningsfullt och kreativt lärande där eleverna är delaktiga 
genom att  vara aktiva. Ett lärande där de kan utveckla en förståelse för matematiken 
genom att se samband och relatera olika saker till varandra. Det framkommer även i 
tidigare forskning att det är lärarens uppgift att få eleverna att associera till egna 
erfarenheter samt att låta dem använda ett språk som de förstår och kan kommunicera 
med. Matematiklektionerna har beskrivits som ett tillfälle att ”prata” matematik där 
eleverna ges en möjlighet att reflektera och beskriva för sina kamrater hur de har tänkt 
och resonerat. Forskare menar att genom få förklara för en kamrat hur du har tänkt har 
det positiva effekter för lärandet. Annan forskning har visat att sinnliga och praktiska 
erfarenheter och upplevelser som att använda ögon, öron och händer som en bra grund 
för lärande. Då kan utemiljön ses som ett komplement till den mer abstrakta metodiken i 
klassrummet. I tidigare forskning har det kommit fram att barn lär sig och kommer ihåg 
mer konkret utomhus än inomhus. Detta kan kopplas till till direktupplevelser i autentisk 
miljö där det går att skapa en direkt kontakt med materialet och därmed få till ett aktivt 
deltagande. Men som Rule m. fl (2007) skriver så kan all undervisning bli stimulerande 
och motiverande om den bara läggs fram på rätt sätt. 
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3 PROBLEM 
 
En sak som vi människor har gemensamt är att vi alla är olika, vi behöver alla olika 
redskap för att ta till oss ny kunskap (Marton & Booth, 2000).  Med olika redskap menas 
att vi lär genom att lyssna, läsa, skriva eller använda kroppen. Enligt Dahlgren och 
Szczepanski (2004) finns utomhusundervisningen som ett komplement till den 
traditionella pedagogiken. De menar att ett växelspel mellan olika miljöer är faktorn för 
framgångsrikt lärande (a.a.).  
 
Syftet med vårt examensarbete är att se vilka lärandesituationer som är gynnsamma för 
barnens lust, motivation och arbetssätt under inomhusmatematik och 
utomhusmatematik. Om vi kan fördjupa vår förståelse för hur barns lust och motivation 
påverkas av olika lärandesituationer kan vi på ett bättre sätt utforma vår undervisning på 
ett mer konstruktivt och genomtänkt sätt. 
 
Våra övergripande frågeställningar är: 

 

• Vilka lärandesituationer framstår som gynnsamma för lusten och motivationen i 

matematiken? 

 

• Vad utmärker dessa lärandesituationer? 
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4 METOD 
 
I metodkapitlet beskrivs hur vi har gått tillväga och hur vår undersökning har 
genomförts. Kapitlet innehåller en beskrivning av metodval, urvalsgrupp, datainsamling, 
databearbetning, etik och metodkritik. I undersökningen har vi använt oss av 
observationer och intervjuer. 
 
 

4.1 Metodval 
 
För att förstå hur lärandesituationerna i inomhusmatematik jämfört med 
utomhusmatematik inverkar på barns lust, motivation och arbetssätt är det väsentligt att 
skapa en så klar bild av händelsen som möjligt. Därför valde vi att använda oss av icke 
deltagande observation som ett första steg i undersökningen som vi sedan följde upp 
med intervjuer med eleverna. Observationerna har genomförts under sex 
matematiktimmar, tre inomhus respektive tre utomhus. Intervjuerna har genomförts i ett 
närliggande enskilt grupprum där vi satt ostört.  
 
 

4.1.1 Observation som metod 
 
Vid våra observationstillfällen har vi varit kända men icke deltagande observatörer. Att 
vara känd observatör innebär att man kan observera där man vill och registrera sina 
observationer när man vill. En fördel med att vara icke deltagande observatör är att när 
observatörens närvaro väl är känd och slutat påverka individerna, kommer de 
observerades beteende att återgå till det vanliga och observationerna kan börja (Patel & 
Davidson, 2003, Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).  
 
Vi använde oss även av en ostrukturerad form av observation. Einarsson och Hamma 
Chiriac (2002) beskriver denna form som en studie med syfte att beskriva och förklara 
vad som sker i klassrummet. I vårt fall vad som sker både i klassrummet och utomhus 
under lektionerna. Efter att allt material är insamlat är det analysen av detta som visar 
vad som är relevant och intressant. 
 
Observation är en av de vetenskapliga teknikerna för att samla information enligt Patel 
och Davidson (2003). Men de poängterar att observationen inte får vara slumpmässig 
utan den måste svara mot de krav som kan ställas på en vetenskaplig teknik. Med 
vetenskaplig teknik menar de att observationen måste vara systematiskt planerad och 
informationen måste registreras systematiskt. Denna metod är framförallt användbar när 
man ska samla information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga 
situationer i samma stund som de inträffar skriver Patel och Davidson. Begreppet 
”beteende” är i detta sammanhang inte bara fysiska handlingar utan även verbala 
yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck och liknande. Observationsmetoden 



14 

är också relativt oberoende av individernas villighet att lämna ut information. De 
individer som är utvalda har inte alltid tid eller har en önskan att bli intervjuad eller 
svara på en enkät. Även om observation som metod inte kan komma förbi alla former av 
motstånd så kräver den mindre form av samarbete av de utvalda än de flesta andra 
metoder (a.a.). 
 
 

4.1.2 Intervju som metod 
 
Efter observationerna har vi intervjuat eleverna två och två. Patel och Davidsson (2003) 
skriver att det är beroende på hur vi kombinerar graden av standardisering och 
strukturering som vi får olika typer av intervjuer som har olika användningsområden. 
 
Vi har använt oss av ett bestämt antal frågor som vi har ställt i tur och ordning. Dessa 
frågor är öppna frågor då de lämnar eleverna ett fritt utrymme att svara på. Vi har 
försökt få intervjun till ett samtal då Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) menar 
att barnen då blir mer villiga att dela med sig av sina tankar. Samma åsikter har Kvale 
(1997) som menar att man genom samtal lär känna andra människor och därigenom får 
vi veta något om deras erfarenheter, känslor och tankar (a.a.). ”Att samtala enskilt med 
eller intervjua barn är nödvändigt för att få kunskap om hur barn resonerar kring olika 
fenomen” (Bergius och Emanuelsson, 2000 s. 146). 
 
 

4.2 Beskrivning av urvalsgruppen 
 
Vi har valt att observera och intervjua en klass i årskurs 1. Klassen består av 16 elever, 
sju flickor och nio pojkar. Verksamheten runt klassen består av en klasslärare och en 
fritidspedagog som finns i klassen under några timmar av dagen. Valet av grupp grundar 
sig på att klassens lärare är matematikambassadör på sin skola och använder sig av 
utomhusmatematik en gång i veckan, resterande matematiklektioner är förlagda inomhus 
i klassrummet. Att ha matematiklektioner utomhus är därför ingen nyhet för klassen då 
de är vana vid detta undervisningssätt sedan skolstart.  
 
 

4.2.1 Urvalsgruppens arbetsmiljöer 
 
Platsen för våra observationer av lärandesituationer inomhus var på en äldre skola med 
traditionellt inredda klassrum. Vid första tillfället vi var i klassen var eleverna placerade 
i grupper om fyra barn. Vid nästa tillfälle var bänkarna placerade i rader längs två 
väggar och framför tavlan i mitten av klassrummet sitter resterande barn parvis. Läraren 
hade sin kateder placerad bakom klassen.  
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Platsen för våra observationer av lärandesituationer utomhus är på ett berg i ett mindre 
skogsområde som ligger i närheten av skolan. Detta berg är eleverna bekanta med 
eftersom de redan i förskoleklassen och fritidsverksamheten tillbringar mycket tid här. 
På berget använder klassen vad naturen ger som arbetsmaterial och alla uppgifter är 
praktiska. 
 
 

4.3 Datainsamling 
 
I följande kapitel presenterar vi insamling av data. Insamlingen består av icke deltagande 
observationer samt intervjuer. 
 
 

4.3.1 Observationer och intervjuer 
 
Observationerna inleddes med att vi presenterade oss och vårt ärende för klassen. Vi 
förklarade att vi gick i skolan och hade läxa, precis som de brukar ha. Vi visade att vi 
skulle videofilma och undrade om det gick bra. Alla svarade jakande på vår fråga och en 
elev svarade att han var van vid detta då han ibland blir filmad hemma. När läraren 
började lektionen började vi att videofilma och vi avslutade vid lektionens slut. Vi höll 
oss hela tiden i bakgrunden och är inte i samspråk med vare sig lärare eller elever under 
observationen. På detta vis genomför vi observationerna både inomhus och utomhus.  
 
Intervjuerna genomfördes i ett lämpligt rum där vi och eleverna kunde prata ostört.  
Samtalen skedde vid två olika tillfällen då gruppen arbetar i halvklass delar av dagen. Vi 
intervjuade eleverna i par och en grupp om tre elever. Detta eftersom att vid ett av våra 
intervjutillfällen var en av eleverna frånvarande vilket medförde att de var ojämnt antal 
barn i klassen. Intervjuerna utgick ifrån de frågeställningar som vi sammanställt i förväg 
(bilaga 2). Vi videofilmade även intervjuerna istället för att använda oss av en 
bandspelare. 
 
När vi hade slutfört observationer och intervjuer gjorde vi ett sista besök hos klassen. 
Vid detta tillfälle fotograferade vi tre bilder som återfinns i arbetet.  
 
 

4.4  Databearbetning 
 
Efter att vi videofilmat klassen under tre lektionstillfällen utomhus respektive inomhus 
tittade vi igenom materialet och förde då även anteckningar. I dessa anteckningar sökte 
vi sedan mönster och beteenden som representerar vår frågeställning. Resultatet av 
analysen grundade vi på teorier och tidigare forskning från vårt bakgrundsmaterial.  
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I våra intervjuer använde vi oss av videobandspelaren då vi ansåg att klassen redan var 
van vid att bli filmade och inte påverkades av detta. Kvale (1997) skriver att man med en 
videobandspelare fångar även de visuella aspekterna av intervjun. Han menar att man 
genom videoupptagning även får med ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket ger rikare 
möjligheter för tolkning än ett ljudband. Efter att intervjuerna var genomförda avlyssnar 
och tittar vi på videoupptagningen, och intervjuerna transkriberas. 
 
 

4.5 Etik 
 
Då eleverna i klassen vi skulle observera var under 15 år måste samtycke ges från 
vårdnadshavarna skriver Einarsson och Hamma Chiriac (2002). De menar även att man 
som forskare har krav på sig att informera om syftet med undersökningen för deltagarna, 
även villkoren för deras medverkan måste delges. Vår undersökning förbereddes med att 
vi överlämnade en förfrågan om tillstånd som medgav barnens medverkan i vår studie 
till klassläraren. Förfrågan innehöll en beskrivning av oss som studerande och att vi 
skulle använda oss av videokamera i observationssyfte. Där stod även att underlaget av 
vår undersökning kommer att hanteras anonymt, vilket innebär att inga namn nämns, 
samt att underlaget förstörs efter slutfört arbete. Denna förfrågan delades sedan ut till 
elevernas vårdnadshavare (bilaga 1).  
 
 

4.6 Metodkritik 
 
Vi vill börja vår metodkritik med att nämna ett problem med vår studie, nämligen att vi 
endast har observerat 16 elever och intervjuat 15 av dessa. Eftersom gruppen är så pass 
liten är det svårt att generalisera, se mönster och dra slutsatser som kan ge allmän 
giltighet åt vår studie.  
 
Det kan finnas nackdelar med observation som metod menar Patel och Davidsson 
(2003). En nackdel är att den tar mycket tid i anspråk. Andra nackdelar kan vara 
observationsmetoden som teknik betraktad. Patel och Davidsson (a.a.) skriver att det 
faktum att vi kan studera beteenden och skeenden i sitt naturliga sammanhang när de 
faktiskt inträffar, inte enbart är en fördel. Det kan också uppstå svårigheter beroende på 
vår frågeställning. Dessa svårigheter kan vara hur vi vet att de beteenden som observeras 
är representativa, och när fångar vi spontana beteenden. Något att räkna med är även att 
det kan inträffa oförutsedda händelser som kan påverka resultaten eller tvinga oss att 
avbryta observationen (a.a.).  
 
Vi håller med Patel och Davidsson att metoden i sig är tidskrävande då vi har valt att 
observera ett ämne och då varit tvungna att uppsöka klassen vid ett flertal tillfällen 
istället för att ha genomfört observationen under en dag. Dock tyckte vi inte att vi hade 
några svårigheter med vår frågeställning. Vi anser att vi inte hade några problem med att 
upptäcka vilka situationer som var gynnsamma för elevernas lust och motivation men 
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naturligtvis är det svårt att se allt som händer. Trots att vi videofilmade och därmed 
kunde titta flera gånger så är det inte säkert att vi uppfattar vad som är lust och 
motivation för alla elever. Men som Patel och Davidsson skriver kan oförutsedda 
händelser påverka resultatet. Vid ett tillfälle hade den första snön kommit och vid ett 
annat tillfälle hade det frusit och bildats is på berget. Vi uppfattar det inte som att vårt 
resultat påverkades speciellt, men vi märkte att eleverna miste lite av sin koncentration 
vid vissa moment under lektionen. 
 
Vid intervjuer är det den som intervjuar som är själva forskningsverktyget skriver Kvale 
(1997). Han menar att den som intervjuar har goda kunskaper om både ämnet som 
sådant och det mänskliga samspelet. Intervjuaren måste hela tiden fatta snabba beslut om 
vad som ska frågas och hur man ska fråga. Vi håller med Kvale om att intervjua är en 
konst i sig, speciellt då barn. Vi märkte att det var svårt att snabbt komma på bra 
följdfrågor för att få fram svar på våra frågor. Men även våra ordval hade en avgörande 
roll om barnen förstod frågan. Detta påverkade om de svarade utförligt på 
frågeställningen eller endast svarade bra eller roligt. Doverberg och Pramling 
Samuelsson (2000) menar att det kan vara svårt att föreställa sig hur en fråga uppfattas 
av barnen. Om man märker att de inte förstår frågan kan man behöva formulera om den 
ett flertal gånger tills man har funnit det rätta ordet eller formuleringen för just detta 
barn.  
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5 RESULTAT 
 
Vårt syfte med undersökningen var att se vilka lärandesituationer som är gynnsamma för 
elevernas lust och motivation i matematiken. För att visa detta kommer vi här att 
framföra de resultat vi har fått fram av våra observationer och intervjuer. Som vi nämnde 
tidigare har vi varit med en klass i årskurs 1 som är vana vid att ha matematik både 
utomhus och inomhus. I följande avsnitt presenteras lärandesituationer som vi 
identifierar som lustfyllda och motiverande i matematiken. 
 
 

5.1 Lärandesituationer i matematik inomhus som upplevs som 
gynnsamma för lust och motivation  

 
I våra observationer i matematik inomhus har vi funnit tre olika kategorier som upplevs 
som gynnsamma för lusten och motivationen i olika lärandesituationer. Dessa kategorier 
har vi döpt till genomgång vid tavlan, matematikboken och arbeta tillsammans. 
 
 

5.1.1 Genomgång vid tavlan 
 
Situationer som kan vara gynnsamma för lusten och motivationen är när läraren har 
genomgång vid tavlan. En anledning till detta kan vara att matematiken då blir mer 
praktiskt utformad. Lektionerna är en sammansättning av flera olika ingredienser som 
tillsammans fungerar som underlag i undervisningen. Läraren kombinerar den praktiska 
delen med teoretiska då hon symboliserar ett tal på olika sätt.  
 
Ett exempel där elevernas lust och motivation kan upplevas tydligt är när läraren 
använder sig av mattegåtor. Hon läser upp en gåta som innehåller en räkneuppgift och 
eleverna uppmanas att tänka efter och räkna ut svaret. 
 

 Det var två katter som tillsammans åt sex fiskar. 
 Den ena katten åt två fiskar. 
 Hur många fiskar åt den andra katten? 

 
På uppgifter av detta slag är det många som räcker upp handen och vill svara. Här tar 
även eleverna in sina egna erfarenheter och lägger in i problemet. Efter att frågan har 
besvarats uttalar en flicka följande: 
 

Då tror jag att det var en kattunge som åt två fiskar. 
 
Svar av detta slag kan tolkas som att hon har förstått frågan, men även att hon lägger in 
sina egna tankar och erfarenheter på varför den ena katten endast åt två fiskar. Hon har 
därmed både förstått matematikuppgiften i sig, men även dragit sin egen slutsats om 
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varför katterna äter olika mycket. I hennes egen verklighet vet hon att kattungar inte äter 
lika mycket som en vuxen katt. Lärandesituationen blev för henne ett tydligt och konkret 
tillfälle nära hennes egen verklighet. 
 
Ett annat exempel är när läraren använder eleverna som siffror. Detta för att förtydliga 
för klassen hur olika sammansättningar av siffror kan bli summan sex på ett konkret sätt. 
Tillfället genomfördes genom att sex elever fick komma fram och ställa sig framför 
tavlan. Där delade sedan läraren upp dem i olika konstellationer samtidigt som hon på 
tavlan använde sig av magnetpluppar på tavlan för att förtydliga på ytterligare ett sätt. 
Slutligen använde hon sig även av skrivna siffror på tavlan som hon försökte göra så lika 
uppställningarna i matematikboken som möjligt. Uppgiften gick ut på att visa eleverna 
tre olika sätt för att konkretisera ett tal. Både eleverna som agerar siffror samt eleverna 
som sitter i bänkarna är engagerade och motiverade under lektionen. De har alla olika 
förslag på hur man kan sätta ihop olika siffror för att få summan sex och det är ingen 
som sitter passiv under lektionen. 
 
Sammanfattande analys 
 
I dessa lärandesituationer lyckas läraren kombinera praktik och teori till ett lustfyllt och 
motiverande lärtillfälle för eleverna. Tillfällena är lekfulla och engagerar samtliga elever 
att bidra till ett lyckat resultat. Genom att eleverna kan använda sig av sina egna 
erfarenheter i mattegåtorna kommer matematiken närmare eleven själv och blir då lättare 
att komma ihåg och referera till. I momentet där eleverna agerar siffror används flera 
sinnen vilket ökar chansen till förståelse. Genom variationer i undervisningssättet borde 
kombinationen av teori och praktik underlätta för elevernas lärande. 
 
 

5.1.2 Matematikboken 
 
För några av eleverna i klassen är det matematikboken som uppfyller barnets lust och 
motivation. Att få vända blad eller börja på nytt kapitel ses av eleverna som lustfyllt och 
ger dem motivation i ämnet. Matematikbokens utformning med glada färger, roliga 
bilder och variation på uppgifter gör den även till ett positivt inslag i 
matematikundervisningen. Men även en intern tävlan mellan vissa elever kan av dem ses 
som en bidragande motivation till att arbeta i boken. Frågor som på vilket tal eller vilken 
sida är du på, kunde ibland höras viskandes mellan eleverna.  
 
En annan faktor till att eleverna ser boken som lustfylld är att de kan arbeta individuellt i 
sin egen takt. Att på egen hand klara av uppgifterna och kunna gå vidare i boken upplevs 
motiverande som visar sig genom att eleverna ser koncentrerade ut och uttalar sig 
positivt om att de har klarar uppgifterna. Ibland kunde det höras utrop som, jag kan! 
Även om självständigt arbete i matematikboken ibland gör att de får vänta på sin tur för 
att få hjälp när de stöter på ett problem de inte kan reda ut själva. Men väntan verkar inte 
upplevas som negativ då elevernas lust och motivation till boken inte påverkas. Efter att 
de har fått hjälp av läraren eller en kamrat arbetar de glatt vidare. Att eleverna arbetar 
individuellt påverkar även miljön i klassrummet som då blir mer rofylld och tyst. En del 
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elever sitter i sin egen lilla värld och räknar medan andra är mer påverkade av vad som 
händer runt omkring dem.  
 
Sammanfattande analys 
 
Att många av eleverna tycker om att jobba i sin matematikbok är något som vi 
uppfattade under våra observationer. Men att en del av dem använder boken till en 
tävlan mellan sig är troligtvis inte enbart positivt. Det är visserligen där motivationen 
delvis ligger för dem men risken med detta är att kunskapen endast blir en ytkunskap, 
inte på något djupare plan då de inte har tid att reflektera över matematiken. Vad 
eleverna lär sig av att arbeta i boken i denna situationen vet vi inte. Det visar däremot att 
det är motiverande att räkna i boken men inte om det är motiverande att ta till sig ny 
kunskap. För elever som trivs med att jobba individuellt och i en tyst och lugn miljö är 
matematikboken en bra och tillfredställande arbetsmetod. 
 
 

5.1.3 Arbeta tillsammans 
 
Att arbeta tillsammans verkar väcka barnens lust och motivation till att lära sig och ta till 
sig matematiken. Vi har under våra observationer iakttagit flera olika situationer där 
eleverna arbetar tillsammans och som kan upplevas ha en positiv effekt för deras 
lärande. De situationerna som vi har uppmärksammat är när de samarbetar i mindre 
grupper under matematiklektionerna inomhus.  
 
Mellan våra observationer inomhus ändrades elevernas placering i klassrummet. När 
eleverna satt i mindre grupper märkte vi att de samarbetade mer än när de sitter i rader 
och parvis som de gjorde vid den senare observationen. Barnen hjälpte varandra med att 
förklara, visa och berätta för den som inte hade uppgiften i matteboken riktigt klar för 
sig. En flicka räknade i sin bok och fick fram ett svar på ett mattetal som hon var osäker 
på hur hon skulle skriva. Hon frågade kamraten bredvid som tipsade om att hon kunde 
titta på blädderblocket framme vid tavlan där alla siffror från 0 – 10 var uppskrivna. De 
fortsatte med sitt samarbete och löste tillslut problemet tillsammans. Under denna 
matematiklektion uppmärksammade vi även två elever som vid olika tillfällen arbetade 
och hjälpte sin bänkgranne med att både förklara i boken samt ge förslag på hjälpmedel. 
En av eleverna gick till och med och hämtade klossar som hennes kamrat behövde för att 
lyckas i sitt arbete.  
 
Sammanfattande analys 
 
Det tycks som att elevernas drivkraft är att förstå, eller hjälpa sina kamrater att förstå. 
Det kan tolkas som om eleverna ser sina klasskamrater som en källa till hjälp för att lösa 
sina problem. Det är inte bara läraren som har alla lösningar. Att samarbeta med 
kamrater kan därmed uppfattas som lustfyllt. Samarbete tycks leda till gemensamma 
upptäckter och skapar motivation till att på egen hand klara av matematikens problem 
och uppgifter. Många gånger såg det ut som att de föredrog att fråga och samarbeta med 
sina kamrater som hade större kunskap än dem själva istället för att fråga läraren.  
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5.2 Lärandesituationer i matematik utomhus som upplevs som 
gynnsamma för lust och motivation 

 
I våra observationer i matematik utomhus har vi funnit fyra olika kategorier som upplevs 
som gynnsamma för lusten och motivationen i olika lärandesituationer. Dessa kategorier 
har vi döpt till mattesoppa, insamling av arbetsmaterial, tillverka räknetal till sina 
kamrater och arbeta tillsammans. 
 
 

5.2.1 Mattesoppa 
 
En lärandesituation är när läraren kokar mattesoppa till barnen. Detta moment framstår 
som en lustfylld situation av eleverna vilket visar sig genom att alla elever är mycket 
aktiva och med inlevelse följer soppans tillagning. Momentet utspelar sig på följande 
vis. Alla elever sitter på en rad på berget, med läraren framför sig. Läraren använder sig 
av ett troll, som är den centrala figuren i övningen, till att göra en mattesoppa. Genom 
trollets medverkan och utseende blir uppgiften mer lekfull och får därmed barnen mer 
engagerade. Som arbetsmaterial har hon med sig ett troll, en kastrull och en slev. Hon 
har även med sig en spann med material i som består av kottar, pinnar och löv.  
 

 
 

1. Trollet som kokar mattesoppa. 
 
Lektionen går ut på att trollet med hjälp av läraren kokar en mattesoppa. Alla elever 
ombeds blunda när ingredienserna placeras i kastrullen. När ingredienserna är ilagda ber 
hon eleverna att titta igen. Efter detta används sleven till att röra runt i soppan och 
slutligen lägger hon locket på kastrullen. Eleverna får tillsammans till uppgift att räkna 
ut svaret på problemet. Denna procedur upprepades ytterligare två gånger efter att 
eleverna har löst problemet. 
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Ett exempel på mattesoppa är: 
 
 Vad finns i soppan? 
 
 3 pinnar 
 2 kottar fler än antalet pinnar 
 Resten är löv 
 10 saker tillsammans 
 
 Hur många löv finns det i soppan? 
 
En pojke uttrycker sig på följande sätt när läraren svarar nekande till att mattesoppa ska 
användas i dagens lektion. 
 

Åh, jag som kan känna doften av soppan! 
 
En flicka ger följande kommentar. 
 

Jag som inte har fått smaka än. 
 
Sammanfattande analys 
 
Vid våra observationer utomhus lade vi märke till att lektionens sammansättning till stor 
del var baserad på lek, vilket visade sig på flera olika sätt. En situation som visar upp ett 
lekfull och lustfyllt beteende är tillagning av mattesoppa. Denna situation visar sig ha 
betydelse för elevernas lust och motivation. Detta uppmärksammar vi eftersom eleverna 
har frågat efter just denna aktivitet vid de olika observationstillfällena utomhus. Det som 
utmärker lusten och motivationen i situationen är att eleverna bland annat talar om hur 
de känner doften av soppan och hur gott den smakar. Under lektionen med mattesoppan 
visar eleverna ett stort engagemang i vad de gör. De använder sig av fantasi och lek som 
i kombination med lärarens undervisning blir en lustfylld lärande situation i 
matematiken.  
 
 

5.2.2 Insamling av arbetsmaterial 
 
När läraren ber klassen att samla ihop material efter genomgång och förklaring av vad 
de ska göra i nästa uppgift, är det mycket lek som visas under insamlingen. Men även 
om aktiviteten sker lekfullt så förefaller det som att eleverna drivs av lust och motivation 
att få fram material som gör att de kan lösa uppgiften som de blivit tilldelade. 
Insamlingen sker inte slumpvis utan tanken bakom är att de själva ska räkna ut hur 
mycket kottar, pinnar och löv som behövs för att utföra sin uppgift. 
 
Läraren ber eleverna att hämta kottar, pinnar och löv för att kunna använda dessa i 
kommande uppgift. Vid ett tillfälle ber läraren klassen att hämta tre kottar var. Detta för 
att de senare ska kunna göra uppgifter parvis med siffran sex.  Sättet att samla materialet 
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är varierande. Några elever samlar snällt kottar, pinnar och löv på marken, någon klättrar 
upp i ett träd eller hackar sönder isen på vattenpölarna i närheten för att få tag på 
material. Då området de vistas på är stort, går det även bra att dansa sig fram under 
insamlingen. Grenar och pinnar som ligger längs vägen kan lätt bli ett svärd hos en 
fantasifull etta. Men hur roligt den än kan vara under insamlingen är det ingen som 
glömmer sin uppgift, att samla matematikmaterial. 
 
Vid ett tillfälle hade den första snön kommit och många i klassen använde den till att rita 
gränser och rum där de placerade sina kottar och pinnar som de samlat ihop. Dessa rum 
fick sedan tjäna som förråd och plats där matematiktalen placerades och sedan räknades 
ut. De såg här flera nya möjligheter att använda det som finns tillgängligt i naturen i sitt 
arbete. 
 
Sammanfattande analys 
 
Under våra observationer var lektionerna utomhus av samma struktur och följde samma 
mönster. Att samla material till klassens uppgifter var återkommande företeelser. Detta 
eftersom eleverna aldrig hade något material med sig ut och att uppgifterna baserade sig 
på praktisk matematik. Denna lärandesituation visade sig vara ett lustfullt moment som 
stimulerade eleverna till lek och lärande. Det syns här att eleverna tycker om att vara 
fysiskt aktiva vilket visar sig genom att de använder hela sin kropp under insamlandet.  
 
 

5.2.3 Tillverka räknetal till sina kamrater 
 
Att tillverka räknetal av kottar och pinnar till sina kamrater visar sig vara något som 
uppskattas av de flesta i klassen. Lusten och glädjen att få tillverka ett mattetal som 
kompisen ska lösa är både ett stort ansvar, men verkar även vara en positiv upplevelse. 
Det kan upplevas som att eleverna finner motivation i att själva få hitta på ett klurigt tal 
med hjälp av kottar och pinnar samt annat material som de kan hitta i naturen. 
Motivationen visar sig genom att eleverna är koncentrerade på uppgiften. De tar god tid 
på sig att samla material och konstruera räknetalet. Kottarna de använder symboliserar 
vad som i boken hade varit siffrorna och pinnarna används till att forma plus- och lika 
med tecken. Läraren använder sig av det tal som eleven gjort till att visa klassen att ett 
tal kan ses och lösas på två olika sätt, beroende på hur det är uppställt. I detta fall visas 
det genom att de får ställa sig på båda sidorna om talet och se att 2 + _ = 6 och från 
andra hållet blir det 6 = _ + 2. 
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2. Ett räknetal tillverkat på berget. 
 

En annan källa till motivation förefaller vara när de elever som gjort talet blir lika glada 
som kompisen när talet väl är löst. Vi uppfattar det som att det blir en bekräftelse på att 
de gjort rätt. De har med egen kunskap kunnat producera en uppgift som någon annan 
har tagit del av och funnit lust i. De flesta eleverna nöjer sig inte heller med att endast 
tillverka ett räknetal var till kompisen, utan de upprepar proceduren ett flertal gånger. 
Flertalet av barnen fortsätter även med uppgiften tills de blir avbrutna av fröken för 
antingen en ny aktivitet eller som avslutning på lektionen.  
 
Ett annat moment i att producera räknetal är när eleverna parvis får tillverka ett tal som 
resten av klassen ska lösa eller som paret själva redan har lösningen på. Problemet ska 
då endast visas upp för klassen. Lusten och motivationen verkar även i detta moment 
driva eleverna att göra sitt bästa. De finner glädje i att få uppmärksamhet och 
bekräftande reaktioner av både sina klasskamrater och lärare. 
 
Sammanfattande analys 
 
Att tillverka tal till sina kamrater uppfattar vi som det moment som är en av de mer 
lustfyllda, och därmed det tillfälle som barnet lär sig mest i. Vi uppfattar det som att det 
barn som lägger talet, lär sig mer än det barn som löser problemet. Vi menar att 
djupkunskapen blir bättre av att eleverna själva skapar räknetalet från grunden och 
därmed gör lärandeprocessen mer ingående. Eleven som räknar ut talet motiveras av 
möjligheten att visa sin kompis att man har förmågan att kunna lösa uppgiften. Om 
eleven på egen hand lyckas med att tillverka ett bra tal till sin kamrat ger det motivation 
för att fortsätta utveckla sig själv och lära sig nya saker. Att få visa upp sina räknetal för 
varandra upplevs då som en lustfylld situation. Att få positiv respons från de övriga 
eleverna samt sin fröken motiverar då eleverna att göra ett bra och klurigt räknetal. 
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5.2.4 Arbeta tillsammans 
 
Vid utomhuslektionerna arbetar eleverna alltid tillsammans, antingen i par eller i grupp. 
Mattesoppa är ett lustfyllt moment där eleverna arbetar gemensamt, liksom momentet 
där eleverna tillverkar tal tillsammans. Detta är situationer som inger eleverna lust och 
motivation. Parleken är ytterligare en övning där barnen arbetar tillsammans. Leken 
syftar till att ordningstalen tränas. Leken går till som så att eleverna står i en rad parvis 
mittemot varandra och på lärarens instruktioner ska göra olika övningar så som att första 
paret niger, tredje paret hoppar och så vidare. Alla elever är vid detta tillfälle mycket 
uppmärksamma på vad fröken ber dem göra och står beredda att snurra, sätta sig eller 
hoppa på ett ben. De hjälper även sina kamrater om det visar sig att de inte hör eller kan 
sitt ordningstal. 
 
Sammanfattande analys 
 
Som i stycket arbeta tillsammans inomhus tycks det som att elevernas motivation är att 
förstå, eller hjälpa sina kamrater att klara sina uppgifter. Samarbete kan därför ses som 
en lärandesituation som ger eleverna både lust och motivation i matematiken.  
 
 

5.3 Intervjuer med eleverna 
 
Vi kommer i följande avsnitt att framföra de resultat vi har fått fram av våra intervjuer. 
Resultatet visar elevernas tankar och funderingar om hur de uppfattar olika situationer 
inom matematikundervisningen. Vi intervjuade 15 barn, åtta pojkar och sju flickor. En 
av pojkarna var inte närvarnade vid intervjutillfällena. 
 

5.3.1 Vad eleverna tycker om att ha matematik utomhus 
 
Alla elever som vi intervjuade svarade att de tycker det är bra, kul och jätteroligt att ha 
matematik utomhus. Några av eleverna svarade mer utförligt vad de tycker om 
utomhusmatematik. Både vad som var roligt och mindre roligt. Under denna rubrik var 
det framförallt tre kategorier som kom fram under intervjun. Dessa kategorier är 
samarbete, leka och mindre utmaning. 
 
Samarbete 
 
Den största kategorin som kom fram är elever som svarade att de tycker om att få göra 
mattetal tillsammans med läraren och de andra kamraterna i klassen.  
 

Hon säger att vi ska vara tillsammans och jobba. 
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Göra saker med varandra. 
 

Man behöver inte fråga fröken utan kan fråga en kompis. 
 

Tycker om att göra tal och lite sånt tillsammans. 
 
Leka 
 
Två av eleverna gav som orsak till att det är roligt att ha matte ute är för att de får leka. 
Speciellt roligt är det vid de tillfällena vattenpölarna på berget har frusit till is. 
 

Det är kul att vara där för vi kan glida på isen. 
 
Mindre utmaning 
 
Det kom också fram att det inte alltid är roligt att ha matematik utomhus. Även om det 
är roligt och bra att vara ute, för som några svarade den friska luften skull. Något som 
några inte tycker att de får inne i klassrummet, kan ibland matematiken kännas för lätt. 
 

Kul. Ibland tråkigt för det är jättelätta saker. 
 
 

5.3.2 Vad eleverna tycker om att ha matematik inomhus 
 
Även på frågan om vad eleverna tycker om att ha matematik inomhus svarade alla 
eleverna att de tycker det är roligt. Svaren som gavs var ofta kortfattade och handlade 
inte enbart om matematik. Kategorierna som vi fick fram under denna rubrik är läsning, 
fantasi och ny kunskap.   
 
Läsning 
 
Ett exempel på aktivitet som motiverade två av barnen var att de får läsa sin bänkbok när 
de är klara med sina uppgifter i matematikboken.  
 

 
Att läsa bänkboken, min är så tjock. (visar med fingrarna) 

 
Fantasi 
 
Ett barn menar att det är möjligheten att använda sin fantasi som matematiken lustfylld. 
 

Ibland hittar vi på sagor. 
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Ny kunskap 
 
Ett barn hade tankar om att det han lärde sig nu skulle han ha nytta av. Därför menade 
han att det är bra att lära sig saker. 
 

Det är bra att lära sig saker. 
 
 

5.3.3 När eleverna tycker matematik är roligast 
 
Denna fråga gav bra respons från eleverna då det verkar som om frågeställningen 
engagerade dem. Alla försökte att uttrycka sin mening och ge beskrivande svar även om 
inte alla svar handlade om matematik. De gav exempel både på aktiviteter utomhus och 
inomhus när de skulle berätta om när matematik är roligast. Övervägande av svaren 
beskriver aktiviteter inomhus, trots att eleverna inte gav så många förslag på detta på 
frågan om vad de tycker om att ha matematik inomhus. Under denna rubrik fick vi fram 
fyra kategorier som är matteboken, utmaningar, vilostund och underhålla sina kamrater. 
 
Matteboken 
 
De flesta av svaren vi fick på frågan när eleverna tycker att matematik är roligast är 
exempel på uppgifter som förekommer i matteboken. Eleverna svarar att de skriver när 
de arbetar i matteboken inte att de räknar vilket troligtvis är för att de har svårt att skilja 
på när de räknar och när de skriver. 
 

När det är en fyrkant.....när fem är rött kanske. 
 
När vi jobbar i matteboken. Det är roligt, jag lärde mig skriva åtta idag. Det kunde 
inte jag innan. 
 
När jag skriver bokstäver som fem och så. 
 
Sen tre under med ett tal där och ett där och skriva ett tal där. (visar på bordet) 

 

 
 

3. Exempel på citatet ovan. 
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Utmaningar 
 
Några av eleverna tycker att det är roligt när de utmanas, när det är svårt och de får tänka 
själva. 
 

När det är svårt. 
 

När man får rita saker, egna tal och sånt. Det tycker jag är roligt. 
 
Vilostund 
 
För en elev är matematiken roligast när personen får vila en stund.  
 

När jag är trött i benen och får sätta sig på stolen. 
 
Underhålla sina kamrater 
 
Matematik kan även vara roligt när det blir spännande. Ett tillfälle som verkar positivt på 
matematiken är när en elev trollar för resten av klassen. 
 

Det är roligt när han trollar mattesagor med pinnar och sånt. 
 
 

5.3.4 Elevernas tankar om hur de lär sig matematik 
 
Denna fråga hade många av barnen svårt att svara på. Alla ansträngde sig för att försökte 
komma med förlag på hur de lär sig matematik. Svaren vi fick var varierande men ofta 
korta och inte så utförliga. Vi uppfattade det som om eleverna hade svårt att beskriva 
och sätta ord på själva lärprocessen. Kategorierna i denna rubrik är vet inte, öva och 
hjälpmedel. 
 
Vet inte 
 
Fyra elever hade inget svar på frågan. 
 

Jag vet inte 
 
Öva 
 
Man lär sig genom att läsa läxan. En elev beskrev hur han lärde sig läsa och förklarade 
att man måste läsa sina läxor för det är då man lär sig. Även om svaret inte beskriver hur 
han lär sig matematik, har han ändå en tanke om hur man lär sig, genom att öva. 
 

När man läste läxa och lite sådär. Då lärde jag mig läsa. 
 

Man räknar. 
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Jobba i böcker. 

 
Koncentrerar sig. 

 
Hjälpmedel 
 
Vissa elever berättade att de lärde sig matematik genom att använda sig av olika 
hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kan vara både materiella men även hjälp från läraren. 
 

Vi har bönor och klossar som vi räknar med. 
 

Inger berättar för oss hur man kan göra och så. 
 
 

5.3.5 Elevernas uppfattningar om skillnader mellan matematik utomhus 
och inomhus 

 
Vi upplever det i denna fråga som att ett några av eleverna inte förstod innebörden av 
ordet skillnad. De kunde därmed inte svara på frågan utan menade att det inte finns 
någon skillnad på matematik utomhus respektive inomhus i klassrummet. Från de svar vi 
fick kategoriserade vi dem i tre kategorier. Dessa är materiellt, annorlunda matte och lek 
utomhus. 
 
Materiellt  
 
Några av eleverna tyckte att det är lättare att räkna utomhus eftersom de får använda 
kottar och pinnar som konkret hjälp. Men även klossar och kulramar nämndes som 
materiella ting de använder, fast då inomhus. Ett barn som gärna använder sig av kottar 
och pinnar som hjälpmedel utomhus, förklarade att detta inte går att använda i 
klassrummet då det blir skräpigt. 
 

Det finns inga bänkar, inga pennor och inga böcker. 
 

I klassrummet finns allt, men ibland får man leta efter suddi. 
 

Nej, det finns det faktiskt inte. Utom att vi använder stenar och sånt som hjälper oss 
att räkna. 

 
Det är svårare inne än ute, för inne är det inte kottar och sånt som man kan räkna. 

 
Annorlunda matte  
 
Två elever svarar att det inte är likadan matematik inomhus som utomhus. Inomhus 
finns materialet medan de själva får leta upp vad de behöver utomhus. 
 

Vi har inte samma matematik.  
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Man får leta upp själv. 

 
Lek utomhus  
 
Det visar sig också att flera av eleverna tycker att leken skiljer de båda 
undervisningsformerna åt. De menar att man inte får leka inomhus utan att leken tillhör 
utomhusundervisningen. 
 

I klassrummet får vi inte ha fri lek någon gång, Ute får vi ha fri lek. 
 

Vi gör inte samma grejer. Vi gör soppor med små pinnar och sånt. Vi leker 
 
 

5.3.6 Vad eleverna tycker om att räkna i matematikboken 
 
Det visar sig att alla barnen tycker om att räkna i matematikboken även om de har svårt 
att förklara vad de tycker speciellt mycket om. Deras svar är av skiftande karaktär. En 
elev ger exempel på vad som finns i boken, det vill säga en massa siffror och sånt. Några 
av barnen gav ett enkelt positivt svar. I den här rubriken har vi fått fram tre kategorier. 
Utmaning , vilostund och bra. 
 
Utmaning 
 
Flera av eleverna ger exempel på olika uppgifter som de löser i matteboken, men för 
några elever är det de svåra talen som är en motivation och utmaning för dem. 
 

Svåra tal. 
 

Man kan göra egna räknesagor. 
 

Plus och sånt. 
 

Är lika med (=) först, det kunde inte jag innan. Nu skriver jag bara hela tiden. 
 
Vilostund 
 
Precis som på frågan vad som är roligast med matematiken svarade en elev även här att 
man kan vila under matematiken. 
 

Man kan slappna av och vila öronen lite. 
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Bra 
 
Sex barn svarar att de tycker att det är bra. Barnen var positiva till att räkna i 
matematikboken men utryckte sig i sina svar med endast ett enkelt bra. 
 

Det är bra. 
 
 

5.3.7 Vad eleverna tycker om genomgång vid tavlan 
 
Många av svaren som gavs var av kortare karaktär som bra och roligt. Vi tolkar det som 
att eleverna hade svårt med att formulera sina svar, men kanske även med vår 
formulering av frågan. Kategorierna under denna rubrik är lärorikt, egen kunskap och 
positiv respons. 
 
Lärorikt 
 
Flera elever uttryckte att de tycker att det är kul när fröken har genomgång framme vid 
tavlan då de menar att de lär sig mycket. Ett barn uppfattade att hon hade stor hjälp av 
detta arbetssätt.  
 

Det är som en bok med en massa rutor. Fröken gör tal vid tavlan, femkompisar, så 
skriver man det liksom.  

 
Hon lär oss mycket. 
 

 
Egen kunskap 
 
Två elever beskriver genomgångarna som ett lärtillfälle. En elev beskrev det som en 
kunskap som senare kan plockas fram och vara till hjälp vid ett senare tillfälle, som ett 
kassaskåp. 
 

Jag tyckte om det där med är lika med (=) först. Då lärde jag mig jättesnabbt. 
 

Det är som ett kassaskåp liksom. Man kan hämta ut det och ”ja, så var det”. 
 
Positiv respons 
 
Flera av barnen hade en positiv uppfattning om att ha genomgång vid tavlan. Två barn 
svarar endast kul och sex barn svarar bra.  
 

Kul det är bara kul. 
 
Bra 
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5.3.8 Elevernas tankar om skillnaden med att enskilt räkna i 
matematikboken jämfört med genomgång vid tavlan 

 
På denna fråga fick vi ett antal skilda svar. Vi uppfattade det som att även i denna fråga 
hade några elever svårt att förstå innebörden av ordet skillnad. Ett av paren vi 
intervjuade tyckte inte att det fanns någon skillnad mellan undervisningssätten utan att 
det är likadant. Istället för att förklara skillnaden beskrev flera av barnen vad de tyckte 
var lättast vilket kunde vara att det är lättare i boken eller lättare med läraren.  
Kategorierna vi har under denna rubrik är materiellt och eget arbete 
 
Materiellt 
 
Fyra av barnen menar att skillnaden mellan enskild räkning i matematikboken och 
genomgång vid tavlan endast har med materialet de använder sig av att göra. De påtalar 
att fröken skriver på tavlan medan de skriver i böcker, fröken har även en annan penna 
och skriver med medan de använder blyertspenna. 
 

Man läser i en bok när man har matte vid bänken. Vid tavlan har man matte vid 
tavlan, vi är siffrorna. 

 
Hon använder inte vanlig penna.  

 
Vi använder blyertspennor. 

 
Den hon skriver på står ju så här rakt, och vi måste skriva så (visar med handen). 

 
Eget arbete 
 
Ett svar som gavs var att eleven uppfattade det som att han inte fick så mycket hjälp när 
klassen jobbade med matteboken, utan att de då fick jobba mer enskilt. Kamraten 
fortsatte med att hon inte har hur många händer och så, vilket vi tolkar som att han 
försvarar läraren som inte kan hjälpa alla på en gång. 
 

Fröken gör det snabbt vid tavlan. Man jobbar långsamt i boken, i sin egen takt. 
 

Inte många fingrar. 
 

För att man får ingen hjälp i matteboken. 
 

I matteboken får man skriva talet själv. Vid tavlan är det fröken som skriver. 
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6 DISKUSSION 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka och jämföra barns lust, motivation och 
arbetssätt inom inomhusmatematiken och utomhusmatematiken. Våra frågeställningar 
var vilka lärandesituationer som framstår som gynnsamma för lusten och motivationen i 
matematiken och vad som utmärker dessa lärandesituationer. Vi kommer i detta kapitel 
att diskutera våra resultat. 
 
 

6.1 Observation av inomhussituationen 
 
Dewey (1980) framhåller att de traditionella klassrummen ger lite utrymme för eleverna 
att arbeta på. Han menar att det oftast saknas material och redskap som eleverna kan 
skapa och undersöka med på ett aktivt sätt. Dewey (1987) nämner också att det inte 
finns någon anledning för lärarna att endast använda lek och spel som angenäma 
tidsfördriv. Övningar av detta slag menar han gör eleven engagerad om de utgör en del 
av det ordinarie skolarbetet. När eleverna i vår studie hade genomgång vid tavlan 
motsäger det Deweys (1980) tankar om det traditionella klassrummet. Visserligen pratar 
han om att det oftast, inta alltid, saknas material och redskap, men detta moment visar på 
att det inte behövs så mycket mer än eleverna själva, fantasi och engagemang för att 
skapa ett undersökande och aktivt undervisningssätt. Lärtillfället blir inte endast ett 
roligt tidsfördriv som Dewey (1987) pratar om, utan lekfullt och engagerande genom att 
eleverna själva är med och medverkar i skolarbetet. Eleverna får vid detta tillfälle som 
Lindqvist (2002) skriver, vara produktiva. Lindqvist (a.a.) och Malmer (1990) menar att 
skolan behöver ge eleverna ett meningsfullt och kreativt lärande, där eleverna själva är 
delaktiga i sitt lärande, vilket eleverna i vår studie får i denna situation. Enligt Ahlberg et 
al (2000) synliggör läraren matematiken genom att använda verktyg som lek, fantasi och 
skapande verksamhet vilket i sin tur ger eleverna en möjlighet att vara med och lära efter 
sina egna förutsättningar. Genom att eleverna kunde lägga in sina egna erfarenheter när 
de skulle räkna ut och svara på mattegåtorna uppfattade vi det som de kunde ta till sig 
olika tankesätt och använda de olika verktygen för att lära efter sina egna 
förutsättningar. Jones och Byrnes (2005) kom fram till att elevernas motivation är högre 
när de förstår problemet, när det fokuseras på ett sammanhang och där idéer diskuteras. 
Deras tankar stämmer bra med våra observationer där eleverna vid vissa 
lärandesituationer har hjälp av sina tidigare erfarenheter och egna förutsättningar. 
 
Att arbeta i matematikboken var en lärandesituation som upplevdes som positivt för 
lusten och motivationen av några elever i klassen. För andra var det mer ansträngande att 
arbeta i matematikboken. Malmer (1990) och Ahlberg m. fl (2000) beskriver det som att 
barn ofta är väldigt förtjusta i sin matematikbok. De båda menar att grunden till 
förtjusningen är just att det är roligt och spännande men att det finns en risk att eleverna 
inte får möjlighet att arbeta efter sina egna förutsättningar. Vi kunde se i vår studie att 
några i klassen brottades med problem i boken. Problem som de klarade i den 
gemensamma genomgången vilken var mer praktiskt utformad samt kopplad till deras 
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erfarenhetsvärld. Denna observation stämmer väl med Ahlberg m. fl (2000) samt 
Berggren och Lindroths (1997) tankar som är att uppgifterna i matematiken ska sättas in 
i för eleven meningsfulla sammanhang. Exempel på meningsfulla sammanhang för 
eleverna visades under vår observation när läraren ställde mattegåtor till eleverna. I vårt 
förarbete av tidigare forskning kom det fram att matematiken skulle vara ett lätt ämne att 
undervisa i. Något som Ahlberg m. fl (2000) skriver om, även om hon menar att 
läroboken då styr undervisningen. Men med vår undersökning om vilka situationer som 
är gynnsamma för lust och motivation i åtanke är nog matematiken ett ämne som 
behöver styras och planeras efter var eleven är i sin utbildning och vad som då behöver 
utvecklas. Men även hur innehållet bäst kan framställas och att man som lärare är klar 
över varför och för vem man undervisar. 
 
Vår studie visar att gynnsamma situationer inom matematiken har med deltagande i 
undervisningen och engagemang för varandra att göra. Det visade sig att barnen många 
gånger gärna frågande sina kamrater istället för läraren eller fritidspedagogen som fanns 
i klassrummet om de behövde hjälp. De undervisade varandra i olika situationer men det 
framkom inte under vår observation att de turades om att vara den lärande och den som 
lär ut. Vi uppfattade det som att lärandet var mer enkelriktat. Den elev som hade störst 
kunskap blev tillfrågad av den eleven med mindre kunskap i ämnet. Aasa m. fl (1995) 
har i tidigare forskning skrivit om just fördelen av att får förklara för en kamrat. De 
menar att om man måste förklara på vilket sätt man tänker har det en mycket stor effekt 
på den elevens eget lärande. Det blir som Olsson m. fl (2002) beskriver det, att man 
pratar matematik. Vygotskij (Bråten, 1998) kallar detta sätt att lära av någon annan för 
att sedan försöka klara sig på egen hand för den proximala zonen. Evenshaug och Hallen 
(2001) beskriver det som att kunnigare elever ger stöd och hjälp för att deras kamrater 
ska kunna behärska den nya uppgiften.  
 
 

6.2 Observation av utomhussituationen 
 
En lärandesituation som vi kom fram till var gynnsam för lust och motivation var när 
klassen hade matematik utomhus. En orsak till detta kan vara som Johnsson m. fl (2005) 
skriver att utomhusverksamhet kombinerat med frisk luft gör det lättare att koncentrera 
sig. Utomhusmiljön blir då ett bra komplement till inomhusmiljön för att utvidga barns 
upplevelser och deras förståelse för begrepp och sammanhang. Vi är alla olika och lär 
oss därmed också på olika sätt vilket Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver om. De 
talar även om växelspel mellan teori och praktik och menar att kombinationen mellan 
dessa är gynnsamt för lärandet. Genom att använda sin kropp, sina ögon, öron och 
händer som Dewey (1980) beskriver i sin teori, kopplas det teoretiska tänkandet till det 
praktiska handlandet. Teori och praktik bildar en helhet som visar sig när klassen har 
lektion utomhus. Eleverna är koncentrerade och motiverade på sin uppgift även om det 
finns störningsmoment såsom snö, is och pinnar runt om dem. Vi upptäckte under våra 
observationer att dessa störningsmoment inte påverkade eleverna i sina uppgifter, de 
samlar snällt in det material som läraren har bett dem om att göra. Vissa naturligtvis lite 
snabbare och med mer allvar än andra, men efter inte allt för lång tid hade alla gjort vad 
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de skulle göra och lektionen kunde fortsätta. Orsaken till att eleverna inte låter sig lockas 
av den lockande omgivningen allt för mycket tolkar vi till att själva uppgiften i sig är 
som lek. Om leken då betraktas som en genial väg att lära sig som Magnusson (2004) 
och Pape (2003) skriver om, blir det ett sätt för eleverna att ta till sig lärandet 
tillsammans med lust och motivation. 
 
Vi uppfattade det också som att momentet där trollet kokar mattesoppa med läraren på 
berget är utformad som en lek. Eleverna kan sätta sig in i hur både soppan smakar och 
doftar. Med det menar vi att de använder sin fantasi och skapar med den en egen 
verklighet som gör att eleverna engagerar sig och ser lärandet som något positivt. 
Matematiken i denna situation bygger på lustprincipen vilket stämmer med Ahlbergs 
(2000) tankar om att man måste ta vara på barns nyfikenhet och lust för att väcka deras 
intresse. Dahlgren och Szczepanski (2004) talar om att det är just utomhusmiljön som 
kan ge eleverna upplevelser som väcker nyfikenhet, lust och intresse. Något som de 
menar att inte en traditionell klassrumsmiljö kan. Men vi uppfattar det som att det skulle 
gå lika bra att utföra denna undervisningssituation inomhus efter vad vi har sett i våra 
observationer. Å ena sidan finns det många fördelar med att vara utomhus, som att 
eleverna ges möjlighet till att undersöka, experimentera och praktisera på ett annat sätt 
än inomhus. Aktiviteter som Johnson m. fl (2005) menar behövs för att eleverna ska lära 
sig lättare och som blir mer konkreta utomhus. Men å andra sidan borde det inte vara 
omgivningen som är det viktigaste utan hur undervisningen är uppbyggd. Om 
undervisningen bygger på lust och motivation från både lärare och elever borde det inte 
göra någon skillnad var man är någonstans. Något som Hedberg (2004) inte håller med 
om. Hedberg menar att platsen man är på har stor betydelse och att det är just utomhus 
som är det mest optimala. 
 
Som vi skrivit om i bakgrunden finns det många teorier och forskningsrön om hur barn 
tar in kunskap. Ett av dessa är ifall barn tycker att något är roligt och lustfyllt. Om de får 
uppleva ett lyckat resultat gör det att de lär sig menar Björk och Liberg (2004) och 
Donaldsson (1978). Även att ha tilltro till sin egen förmåga och vilja lära sig, en vilja 
som kommer från dem själva behövs för att uppnå ett lyckat resultat (Malmer, 1999; 
Lindqvist, 2002; Sträng, 2005; Githua och Mwangi (2003). När eleverna under vår 
observation till exempel gjorde mattetal till varandra visade de tilltro till sin egen 
förmåga. De visade gott självförtroende och verkade inte ha några tvivel om att de inte 
kunde göra ett mattetal som deras kamrat kunde lära sig något av. Ingen elev tvekade när 
de fick en uppgift utan angrep den med glädje och ett positivt sinne. Vi 
uppmärksammade att alla i klassen var väldigt positiva och tog sig an uppgifterna de 
fick av läraren med lust och motivation. Detta kopplar vi till lärarens sätt att inge och 
uppmuntra eleverna att tro på sig själva genom hennes sätt att undervisa. Hon förmedlar 
att eleverna själva klarar samma uppgift som de tidigare gemensamt gått igenom. 
Donaldsson (1978) anser att vi alla har ett behov att visa upp vad vi har åstadkommit 
och vill få ett erkännande av vår omgivning. Detta sätt att undervisa stämmer väl 
överens med Rules m. fl (2007) som i sin studie skriver om att all undervisning kan bli 
motiverande för eleverna och stimulera dem till att göra sitt bästa bara den läggs fram på 
rätt sätt.  
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Som vi tog upp tidigare i observationen av inomhussituationen visar studien att 
gynnsamma situationer inom matematiken har med deltagande i undervisningen och 
engagemang för varandra att göra. Under utomhusundervisningen arbetar eleverna vid 
vissa tillfällen i par. Något som Trageton (2003) tycker lämpar sig bäst då de då kan föra 
en dialog tillsammans. Genom sitt samarbete under lektionen har de en uppgift de ska 
utföra men vägen dit är helt upp till dem själva. Malmer (1984) samt Berggren och 
Lindroth (1997) menar att om eleverna skapar sin egen matematik som de i detta fall 
gör, fångas deras motivation vilket gör att de lättare finner lösningen på problemet. Det 
blir även som vi uppfattade det viktigare att lyckas med uppgiften och den upplevs även 
som viktig när de utför den tillsammans med en kamrat. Maltén (1997) skriver om att 
denna tanke är en motivationsfaktor som har betydelse för arbetstillfredsställelsen, vilket 
vi är benägna att hålla med om.  
 
 

6.3 Intervjuer med eleverna 
 
Efter att ha intervjuat eleverna har vi kommit fram till att de alla är positivt inställda till 
ämnet matematik. Men vi uppmärksammade även av svaren barnen gav oss att de inte 
uppfattar det som om undervisningsformen är densamma utomhus som inomhus. De 
kopplar inte ihop att de gör samma sak ute som inne fastän problemen och 
tillvägagångssätten i stort är densamma. Exempelvis svarar de att de använder sig av 
stenar när de är ute och räknar matematik, inomhus använder de sig av kulram och 
bönor. Skillnaden mellan att använda sig av stenar ute och bönor inne är hårfin men för 
eleverna uppfattar vi det som att det är helt olika saker som inte hör samman.  
 
Trageton (2003) menar att arbetsformen under de första skolåren innebär skapande 
aktivitet, lek och praktiskt arbete. Han skriver att klassrummet bör ha en stimulerande 
arbetsmiljö och att det då behöver vara utformat så att detta arbetssätt är möjligt. Med 
Tragetons idéer i tankarna läser vi vad Olsson m. fl (2002) skriver. Hon menar att 
lärandet sker i alla miljöer och att det maximala lärandet inte nödvändigtvis sker i 
klassrummet. Olssons tankar stämmer med vår studie då eleverna menar att matematiken 
är rolig var den än är. De uppfattar att de lär sig lika bra utomhus som inomhus, även om 
deras inomhus miljö kanske inte var utformad så som Trageton anser att den bör vara. 
Många elever svarar att det är samarbetet mellan dem som är motiverande i 
matematiken. Men de menar inte bara samarbetet mellan dem och sina klasskamrater 
utan även samarbetet mellan dem och deras lärare. Om man utgår ifrån vad Evenhaug 
och Hallen (2001) samt Bråten (1998) skriver, att många av de viktigaste upptäckterna 
som elever gör sker i ett dialogiskt samarbete stämmer elevernas tankar och svar med 
tidigare forskning. 
 
En anledning till att eleverna tycker om att ha matematik är att de får, och kan leka när 
de är utomhus. Flera av eleverna svarade att det var just leken som motiverade dem när 
de var utomhus och hade matematikundervisning. Vi uppfattar det som att matematiken 
blir mer lustfylld och rolig när eleverna i samband med lektionerna kunde blanda in 
leken i sitt lärande. En elev svarade att det roliga med matematiken är när en 
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klasskamrat trollar mattesagor med pinnar och sånt. Svar som detta visar att lek i 
undervisningen blir motiverande för eleverna då den engagerar dem utan några andra 
former av motivation eller krav på belöningar. Lekens betydelse för att ta in ny kunskap 
beskriver Björk och Liberg, 2004; Johnson m. fl, 2005; Knutsdotter Olofsson, 1992; 
Pape, 2003 och de påtalar att leken i sig är all belöning som behövs. Men de flesta svar 
vi fick på frågan när matematik är roligast beskrev aktiviteter i klassrummet, men 
framför allt på olika övningar i matematikboken. Donaldsson (1978) skriver om att det 
är lusten att lära som ger ett lyckat resultat och som ger eleverna en positiv känsla. 
Donaldssons tankar uppfattar vi stämmer med elevernas svar om att matematikboken 
upplevs som positiv och som är källan till ny kunskap. Ett annat svar på frågan om vad 
som gör matematik roligt är när eleverna får producera sitt eget material. Eleverna 
pratade om tillfällen då de fick rita, skriva egna tal och räknesagor vilket Berggren och 
Lindroth (1997) menar fångar deras motivation.  
 
Genom elevernas svar har vi kommit fram till att pedagogens roll för elevernas lust och 
motivation att lära sig är betydelsefull. Lärarens sätt att undervisa och se eleverna samt 
deras behov uppfattar vi har en stor roll i elevernas positiva syn på matematiken. Detta 
upptäckte vi av elevernas svar där de menar att de lär sig mycket och att de även har stor 
hjälp av lärarens genomgång vid tavlan. Elevernas positiva inställning går att koppla till 
Malmers (1990) studie angående lärarens förmåga att förstå och närma sig eleverna. Vi 
uppfattade det som att läraren i vår studie varken överskattade eller underskattade 
klassen som Malmer kommit fram till att lärare ofta gör. Av svaren förstår vi det som att 
eleverna efter lärarens genomgångar får en djupare kunskap om ämnet. Eleverna 
uttrycker att de kan plocka fram sina nya kunskaper och använda dem vid ett senare 
tillfälle. Ett intressant resultat som har visat sig i våra elevintervjuer är att eleverna inte 
uppfattar likheterna i undervisningen inomhus och utomhus utan ser inomhuslektionerna 
som svårare. Förklaringen som gavs av några elever var att de inomhus inte har hjälp av 
kottar och annat som finns utomhus. Vi uppfattar det som att eleverna inte tar till sig 
hjälpmedlen som finns inne, som tex kulramar, stenar och bönor på samma sätt som de 
gör med kottar och pinnar. De likställer inte dessa olika hjälpmedel utan ser kottar och 
pinnar som en naturlig del i matematiken utomhus vilket de gör med hjälpmedlen 
inomhus. 
 
 

6.4 Slutord 
 
Även om vi håller med om att utomhusmatematik är gynnsamt för elevernas lust och 
motivation som många forskare förespråkar så tror vi inte att undervisningen 
nödvändigtvis behöver ske utomhus för att uppfattas som lustfylld. Under våra 
observationer upptäckte vi att sättet som undervisningen genomfördes på hade större 
betydelse än platsen där den genomfördes. Att vara utomhus och ha matematik gav en 
extra krydda till ämnet, men det var inte det som var avgörande om eleverna deltog med 
lust och motivation. Vi uppfattade det som att det var den praktiska biten och samarbetet 
med varandra som gav störst positiv respons från eleverna. Eftersom läraren utövade 
praktisk matematik både utomhus och inomhus såg vi tydligt att det inte var platsen utan 
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sättet hon undervisade, det vill säga praktisk matematik som var avgörande för barnens 
lust och motivation och därmed deras deltagande i lektionen. Efter att ha studerat 
utomhusmatematik i praktiken med en klass, är våra tankar att utomhusvistelse är 
gynnsamt för hälsan och välbefinnandet mer än för underlättande för lärandet. Det är hur 
vi som lärare lägger upp vår undervisning som är avgörande för elevernas lust, 
motivation och lärande. 
 

6.5 Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det vore intressant att genomgöra en liknande studie med samma klass om 
några år. Detta för att se om deras syn matematiken har förändrats och i så fall hur. Det 
hade även varit intressant att intervjua läraren och se vilka situationer som hon uppfattar 
som lustfyllda och motiverande. Är hennes tankar vad vi har kommit fram till? 
 
Det vore även intressant att genomföra en liknande studie som denna där vi söker 
lärandesituationer som är gynnsamma för lust och motivation i ämnet matematik med 
äldre elever. Att observera och intervjua äldre elever från både mellanstadiet och 
högstadiet skulle ge studien ett vidare perspektiv och visa på eventuella likheter och 
skillnader med denna studien.  Det vore spännande att se om de äldre eleverna efter flera 
års studier i ämnet uppfattar matematiken med samma lust och motivation som vår 
undersökningsklass.  
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BILAGA 1
  

 
Hej! 

Vi är två lärarstuderande från Kalmar högskola som är inne på vår sista 

termin i utbildningen. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som ska 

handla om matematik utomhus och inomhus. För detta behöver vi ett 

underlag och kommer därför att vara med vid några tillfällen i klassen under 

veckorna 46 och 47. Vi vore därför tacksamma om vi kunde få tillstånd av er 

föräldrar att videofilma era barn då vi observerar dem under några 

matematiklektioner. Underlaget kommer att hanteras anonymt och 

förstöras efter vi bearbetat det. Då tiden är knapp är vi tacksamma för ett 

snabbt svar. 

 

Tack på förhand 

Karin Svensson och Helen Persson 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 Jag tillåter att _ _ _ _ _ _ _ _ får medverka i   
                    Undersökningen 
 
 Jag tillåter inte att _ _ _ _ _ _ _ _ får medverka i 
        undersökningen 
 
 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                    Målsmans underskrift 
 

  



 

 
BILAGA 2

  
 
 
Intervjufrågor 
 
Vi har tänkt att använda oss av några öppningsfrågor som vi inte tänker ha med i vår 
analys: 
 

• Vad heter ni? 
• Vilken klass går ni i? 
• Vad tycker ni om att gå i skolan? 

 
Nyckelfrågor. 

 
• Vad tycker ni om att ha matematik utomhus? 

 
• Vad tycker ni om att ha matematik inomhus? 

 
• Berätta för oss när det är roligast att ha matematik? 

 
• Kan du berätta hur du lär dig matematik? 

 
• Vad tycker ni det är för skillnad med att ha matematik utomhus och inomhus?  

 
 

• Vad tycker ni om att räkna i matteboken? 
 

• Vad tycker ni om att ha matte med fröken vid tavlan? 
 

• Vad är det för skillnad att räkna i matteboken jämfört med när fröken har matte 
vid tavlan? 

 
 


