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Abstrakt 
 

Syftet med undersökningen är att se hur några utvalda lärare ser på utomhusundervisning 

i matematik och hur elever kan gynnas av detta. För- och nackdelar som lärarna upplever 

med att undervisa elever matematik utomhus kommer att redovisas.  

 

Undersökningen har en fenomenografisk ansats som grund och som metod används 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det är tre stycken lärare som har intervjuats. 

Lärarna är verksamma på tre olika skolor i två olika kommuner.  

 

Samtliga lärare som deltog i undersökningen använder sig av utomhusmatematik vid 

elevernas lärande. Lärarna har erfarenheter av att utomhusmatematik kan gynna elevernas 

lärande om lärarna ger eleverna förutsättningar för detta. Detta innebär bland annat att 

läraren ska förbereda eleverna noga innan de går ut. Eleverna ska känna till syftet med 

uppgifterna. Efteråt måste läraren ge eleverna tid för att kunna reflektera med varandra 

över genomförandet och vilka kunskaper de använt. Lärarna som deltog i undersökningen 

ger olika idéer om hur uppgifterna kan se ut för delar inom geometriämnet och när 

eleverna befäster multiplikationstabellerna. 
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1 Inledning 
 

”Tänk om matematiken kunde bli ett äventyr för eleverna. […] För att kunna göra ämnet 

spännande måste läraren själv uppleva matematiken så – inte bara en gång utan ständigt 

på nytt” (Ulin, 1996, s. 8). Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), vidare i arbetet nämnd som Lgr-11, ska lärare 

uppmuntra elevernas lärande med varierande inlärningsmetoder och med olika uppgifter. 

Skolans uppdrag är också att underlätta individernas lärande genom att uppmuntra 

eleverna till att inhämta nya kunskaper från olika miljöer.  

 

När jag studerade matematik på Linneuniversitetet gick vi igenom hur eleverna kunde 

lära sig mycket av att vara utomhus och använda sig av olika naturmaterial. Ute på olika 

skolor har jag väldigt sällan sett att lärare tar med sig eleverna och undervisar utomhus. 

När jag har observerat olika matematikundervisningar har jag ofta hört eller fått de här 

frågorna av eleverna: varför ska vi lära oss det här? Vad är det här räknesättet bra för? 

Läraren försöker då få eleverna att förstå hur de kommer att ha nytta av de här 

kunskaperna senare i livet. Men eleverna har svårt att förstå något som ligger långt fram 

i tiden. För att hjälpa eleverna att förstå hur de kan använda sina matematikkunskaper kan 

lärarna ta med sig eleverna ut och låta dem använda matematik i praktiken. Jag är 

intresserad av att undersöka hur utomhusundervisning i matematik kan gynna elevernas 

lärande.  

 

Utomhusmatematikundervisningen kan vara både planerade och oplanerade lektioner. 

Ibland kommer eleverna plötsligt in på olika matematiska problem när de är utomhus och 

då blir det automatiskt en matematiklektion, vare sig läraren har planerat den eller inte. I 

utomhusmatematiken får eleverna också hela kroppen att arbeta tillsammans, både fysiskt 

och psykiskt, och de lär sig med alla sina sinnen samtidigt. Eleverna ges därmed möjlighet 

till djupare och en mer hållbar kunskap inom matematiken. I utomhusmatematiken arbetar 

eleverna också med olika naturföremål som de hittar. Dahlgren och Szczepanski (1997) 

menar att ”lärandemiljöer kan vara mer eller mindre ostrukturerade, ett oförutsett möte 

med det okontrollerade men i fysisk mening mer helhetsskapande sammanhang än 

klassrummets artificiella, ämnesindelade kontext” (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s.50). 

De skriver också att utomhusmatematiken innehåller naturkontakt och det skapar en mer 

bildad kunskapsväg som gör att det är lättare att se vilken kunskapsväg eleverna ska välja 

när de ska lösa speciella matematiska problem (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

 

Grevholm (2001) menar att lärare arbetar mycket med att få eleverna att förstå hur 

matematik fungerar och vilka olika metoder eleverna kan använda sig av när de löser 

matematiska problem. Lärare arbetar också med den reflekterande färdigheten i ämnet 

matematik, där eleverna diskuterar tillsammans hur de kommer fram till en lösning 

oavsett om lösningen är korrekt uträknad eller inte (Grevholm, 2001). Vid 

matematikundervisning utomhus används den reflekterande förmågan mycket av 

eleverna. När eleverna är utomhus kan de inte bara räkna ut olika uppgifter på papper, 

utan eleverna måste diskutera och komma fram till en lösning. Eleverna måste också 

diskutera hur de ska lösa uppgiften och argumentera varför de vill lösa en uppgift på ett 

särskilt sätt. 
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 ser på att undervisa elever i 

matematik utomhus och hur utomhuspedagogiken kan gynna elevernas lärande i 

matematik.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

 Hur används utomhusmatematik i årskurs 4-6? 

 Hur ser lärare på att använda utomhusmatematik i elevernas lärande?  

 På vilka sätt kan utomhuspedagogiken gynna elevernas lärande i matematik? 
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3  Teori 
I det här avsnittet kommer bakomliggande teori till den här studien att redovisas. Avsnittet 

kommer att ta upp de viktigaste delarna för utomhusmatematik och vad lärare bör tänka 

på för att ha utomhusmatematiken till ett bra komplement till den vanliga 

matematikundervisningen för eleverna.  

 

 

3.1 Utomhusundervisning 

I sin avhandling skriver Moffet (2011) att när lärare undervisar elever utomhus kan 

matematikämnet bli mer levande än inomhusmatematiken som vanligtvis är mer abstrakt. 

När eleverna undervisas matematik utomhus, aktiveras hela kroppen och eftersom hela 

kroppen involveras lär de sig genom vad de gör, upptäcker och möter. Fägerstam och 

Blom (2013) betonar att det är viktigt att ge eleverna en bild av hur de kan lösa olika 

matematiska problem. Eleverna kan få en djupare medvetenhet av matematikuppgiften 

om de kan koppla ett problem till en bild eller till ett tidigare problem som eleverna har 

löst och gått igenom (Fägerstam & Blom, 2013). 

 

Fägerstam och Blom (2013) observerade i sin avhandling 85 elever i fyra olika klasser i 

Sverige. Där fick två av klasserna lära sig matematik och biologi med hjälp av 

utomhusundervisning medan de andra två klasserna fick traditionell undervisning 

inomhus i båda ämnena. Fägerstam och Blom kom fram till att utomhusmiljön stimulerar 

elevernas vilja att lära sig mer och miljön är också viktig för elevernas fysiska och 

psykiska hälsa. Eleverna inser också att de kan använda olika naturmaterial för att lösa 

svåra matematiska problem. Nordahl och Misund (1998) skriver i sin rapport att 

utomhusundervisning stimulerar elevernas helhetsutveckling och med det menas att både 

de fysiska och psykiska funktionerna utvecklas på samma gång. Författarna har studerat 

detta genom att observera elever som har behövt en specialutbildning i skolan. I studien 

har författarna också kommit fram till att eleverna kan få möjlighet att inhämta kunskap 

med de flesta av sina sinnen och det ger en djupare förståelse för hur och var eleverna ska 

använda vissa matematikkunskaper. Om till exempel eleverna ser talet, kan känna på talet, 

kan höra det och tillslut känna lukten av utomhusmiljön så kan eleverna koppla talet och 

uppgiften till de flesta av sina sinnen och då kan också förståelsen bli bättre. Nordahl och 

Misund har också visat att när elever vistas utomhus lär de sig att ta ett eget initiativ och 

på så sätt förbättras deras självförtroende för ämnet de utför (Nordahl & Misund, 1998). 

Enligt Gjesing och Ørskov (2011) observationer av utomhusmatematik har de märkt att 

eleverna bör få en chans att utveckla sin kunskap och få möjlighet att lära sig utomhus. 

Uppgifterna ska anpassas så att alla elever kan få användning av sina erfarenheter och att 

alla elever får chans till att utveckla nya idéer.  

 

Moffet (2011) har undersökt i sin studie hur lärare arbetar med utomhuspedagogik som 

ett komplement till elevernas lärande. Författaren har studerat 28 elever på lågstadiet med 

tillhörande lärare. Hon har studerat hur eleverna har upplevt utomhuspedagogiken och 

hur utomhuspedagogiken kan gynna elever som ett komplement till det vanliga lärandet. 

I sin studie har Moffet märkt att det finns många former av utomhusundervisning. Det 

eleverna inte tror är utomhusundervisning är när de tänker både fysiskt och psykiskt 

rasterna. På rasterna kan eleverna diskutera mycket och ibland kommer de in på olika 

matematiska diskussioner. Andra utomhusundervisningar kan vara när eleverna går på 

olika studiebesök, när lärare har lektioner på skolgården och när eleverna har 

friluftsdagar. Szczepanski (2013) skriver i sin avhandling att en av de största faktorerna 

för att utomhusundervisningen ska lyckas är vilken plats läraren väljer att ha 
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undervisningen på. Det har författaren upptäckt genom att observera 19 lärare när de har 

planerat lektioner utomhus och hur lektionen upplevdes av eleverna. Platsens betydelse 

är nästan viktigare än uppgiften i sig menar författaren. Eftersom eleverna i dagens 

samhälle spenderar allt mer tid inomhus med dataspel och television är det viktigt att 

läraren ger elever möjlighet att vistas utomhus (Szczepanski, 2013).  

 

3.1.1 Matematikundervisning utomhus 

Enligt Fägerstam och Samuelssons (2012) avhandling ligger fokuset på att undervisa 

elever i hur de kan kommunicera och samarbeta när de arbetar med matematik. När lärare 

undervisar elever utomhus arbetar de oftast i små grupper och då måste eleverna 

samarbeta och kommunicera med varandra. En fördel med utomhusmatematik är enligt 

Fägerstam och Bloms (2013) forskning grupparbetet. Författarna kom fram till det genom 

att observera 85 elever i deras reaktioner och upplevelser när de hade utomhusmatematik. 

Författarna kom också fram till att när lärare har utomhusmatematik får eleverna 

matematikuppgifter de ska utföra i par eller i mindre grupper. I gruppuppgifter får 

eleverna möjlighet att diskutera hur de kom fram till en lösning och varför de löst 

problemet på ett visst sätt. Grupparbeten kan främja elevernas lärande på ett positivt sätt 

eftersom de får kommunicera och reflektera över olika matematiska begrepp och olika 

sätt att lösa ett matematiskt problem (Fägerstam & Blom, 2013).      

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) betonar att om utomhusmatematiken ska få den 

kunskapsutveckling som läraren vill, är det viktigt att läraren ger tid för reflektion med 

eleverna efteråt. Om läraren endast utför aktiviteten utomhus och sedan inte arbetar vidare 

med uppgiften kan elevernas kunskapsutveckling bli lidande. Eleverna måste få chans 

och tid att resonera och diskutera sina upplevelser tillsammans med varandra i klassen 

(Dahlgren & Szczepanski 1997).  

 

Enligt Wistedt, Brattström och Jacobsson (1992) kan eleverna få en djupare förståelse om 

läraren ger uppgifter som är anknutna till elevernas vardag eller något de tidigare varit 

med om. Ett exempel som författarna tar upp kan vara en uppgift som är anknuten till en 

händelse som hela klassen fått vara med om någon gång tillsammans. Det kan vara att 

hela klassen varit på studiedag på en bondgård. Efteråt ger läraren en matematikuppgift 

till eleverna som har något med gården att göra. Då får alla elever samma möjlighet att ta 

med sig sina erfarenheter till matematikuppgiften och alla elever kan koppla matematiken 

till något i verkligheten som de har varit med om (Wistedt, Brattström & Jacobsson, 

1992). 

 

En svårighet med att ha matematikundervisning utomhus enligt Fägerstam och 

Samuelssons (2012) forskning är att elevernas fokus kan hamna på andra saker än själva 

undervisningen. När lärare har undervisning inomhus kan elever lätt tänka på annat och 

inte hänga med på vad uppgiften går ut på eller hur de löser matematiska uppgifter, och 

de här svårigheterna finns också i utomhusundervisningen. Utomhus finns det mycket för 

eleverna att titta på och då blir eleverna lätt okoncentrerade. Därför gäller det att läraren 

har förberett eleverna på vad som gäller när de är utomhus, och om de ska vara i olika 

grupper bör läraren dela in eleverna i grupperna redan när de är inomhus annars kan 

elevernas fokus ligga på utomhusmiljön och inte på vad läraren säger (Fägerstam & 

Samuelsson, 2012). 
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3.2 Elevers hälsa 

Enligt Dahlgren och Szczepanskis (1997) studie kan utomhuspedagogiken ge en positiv 

effekt på elevernas lärande i matematik. Utomhuspedagogiken har en väldigt god 

inverkan på elevernas koncentration, motorik och hälsa. Författarna menar också att om 

eleverna får tillgång till naturen är det en väldigt viktig del i elevernas hälsoperspektiv. 

Eleverna får frisk luft som är viktig för elevernas koncentrationsförmåga samtidigt som 

deras kunskap utvecklas. Koncentrationsförmågan tränas bäst upp genom att träna 

kroppens fysiska förmågor samtidigt som eleverna arbetar med kroppens sinnen 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Brügge, Glantz och Sandell (2007) har kommit fram i 

sin bok att om eleverna vistas och har mer lektioner utomhus kan eleverna få positiva 

effekter av det. Naturkontakt kan ge eleverna mer stimulans och på så sätt kommer 

eleverna ge mer fokus på matematikuppgiften. Författarna skriver också att det är viktigt 

att lärare ger elever tid att vara utomhus för att naturkontakten gör att eleverna utvecklar 

sina motoriska färdigheter mycket bättre. Om elevernas motoriska förmåga förbättras 

kommer eleverna inte behöva lägga så mycket tid och koncentration på till exempel hur 

de skriver (Brügge, Glantz & Sandell, 2007). 

 

Brügge, Glantz och Sandell (2007) nämner ofta i sin bok att människans kroppar inte är 

gjorda för att fungera endast om kroppen vistas inomhus. Därför är det viktigt att eleverna 

får tillfälle att tillbringa tid utomhus i skolan. Hjärnan behöver frisk luft för att fungera 

som bäst, samtidigt kan eleverna lära sig mer om de är i rörelse än om de skulle sitta stilla. 

Rörelsebehovet är olika hos alla elever, vissa elever behöver röra sig mer för att kunna 

koncentrera sig och andra elever behöver röra sig mindre. Författarna menar också att det 

är viktigt att de elever som tillbringar mycket tid inomhus på sin fritid får tid på 

lektionerna att ta sig ut. Där får eleverna möjlighet att ta in frisk luft så att hjärnan kan 

arbeta så bra som möjligt (Brügge, Glantz & Sandell, 2007).  

 

I dagens samhälle har skolan ett stort uppdrag för att främja elevernas hälsa och 

välmående. Lärarna ska ge eleverna möjlighet att vara fysiskt aktiva för att motverka 

sjukdomar och benskörhet. Om eleverna tillbringar minst en timme per dag utomhus, 

förbättrar lärarna elevernas livskvalitet (Gjesing & Ørskov, 2011). 

 

3.3 Lärarens roll 

Fägerstam och Samuelsson (2012) betonar att lärarna bör vara väl förberedda när de ska 

ha utomhusundervisning. Om eleverna ska få en bra undervisning är det viktigt att läraren 

behåller elevernas fokus på uppgiften de ska utföra. Det är också viktigt att läraren har en 

mening med uppgiften, annars kan det bli så att eleverna distraheras av utomhusmiljön. 

Eleverna är kanske inte vana vid att vara utomhus i ett undervisningssyfte och då kan 

annat inom synhåll locka på elevernas uppmärksamhet (Fägerstam & Samuelsson, 2012).  

 

Fägerstam och Samuelsson (2012) hävdar också att det är viktigt att läraren utvecklar 

elevernas förståelse för matematiken. En sak lärare kan göra för att ge eleverna en mer 

förståelse för matematiken är enligt Wistedt, Brattström och Jacobssons (1992) bok att 

verklighetsbasera matematikuppgifterna. Författarna har studerat det här genom att 

studera olika mellanstadieklasser i över tre års tid. Författarna har gjort en studie av att se 

hur vardagsanknytning av matematikuppgifter används i skolan och hur elever kan 

gynnas av det. Författarna kom också fram till efter deras tre år av observationer att 

läraren bör göra uppgifter som ligger eleverna nära och inte uppgifter som är 

verklighetsbaserade för vuxna. Oftast när elever löser verklighetsbaserade uppgifter 

handlar det om ett problem som uppstår på banken eller i affären, men det är inte alltid 
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att eleverna känner samhörighet med uppgiften. Här är det viktigt att läraren tar in en 

verklighet som är nära anknutet till eleverna, till exempel skolgården. Alla elever vistas 

på skolgården och tillbringar mycket tid där på rasterna. Därför är det ett smart drag för 

läraren att göra uppgifter som hör hemma på skolgården, vilket gör det enklare för 

eleverna att verklighetsanknyta och eleverna får även möjlighet att använda sina nya 

matematikkunskaper (Wistedt, Brattström & Jacobsson, 1992). Enligt Lgr – 11 

(Skolverket, 2011) ska undervisningen innehålla verklighetsbaserade uppgifter. 

 
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna 

möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband. 

 

    Skolverket, 2011, s. 62 
 

I sin doktorsavhandling har Löwing (2006) observerat 7 stycken lärare när de har planerat 

och utfört olika matematiklektioner. I sin avhandling kom hon fram till att matematik är 

ett av de enklaste ämne att undervisa i för lärare. Det finns regler för varje matematiskt 

område och det är endast att förklara hur man löser en uppgift utifrån den regeln som 

tillhör. Senare i sin doktorsavhandling betonar författaren också att det viktigaste är hur 

läraren förklarar reglerna, eleverna måste förstå vad läraren menar. Det märkte Löwing 

när hon observerade de 7 lärarna som deltog i hennes studie. Alla människor kan förklara 

hur en regel fungerar, men det behövs en bra pedagog för att illustrera olika lösningar på 

matematiska problem utifrån de matematiska reglerna. I ett utomhusperspektiv menar 

Dahlgren och Szczepanski (1997) i deras avhandling att om elever ska lära sig något av 

en utomhusvistelse bör läraren förklara vad eleverna ska göra, varför eleverna ska utföra 

uppgiften, vad eleverna kommer att lära sig och hur de ska kunna använda kunskaperna 

på andra matematiska uppgifter. Det är viktigt att läraren ser hur eleverna ska lära sig en 

viss matematisk kunskap och ge eleverna de olika delarna till att lyckas. Lärarens mål bör 

vara att eleverna ska förstå de matematiska begrepp eleverna försöker lära sig och det är 

en fördel att lära eleverna matematiska begrepp utomhus (Dahlgren & Szczepanski, 

1997).  

 

 

3.4 Utomhusmatematik i praktiken 
 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser. 

     Skolverket, 2011, s. 62 

 

Utomhusmatematik kan vara ett utmärkt komplement till matematikundervisningen i 

klassrummet. Förståelsen för matematikens olika områden kan bli enklare för eleverna att 

förstå om de har gått igenom det praktiskt först (Gjesing & Ørskov, 2011). Nielsen (1990) 

menar att elever lär sig mycket genom lek. Det upptäckte Nielsen i en observation han 

gjorde i 2 klasser i årskurs 4 i Danmark. I författarens observationer upptäckte han att en 

lärare kan planera en lärandesituation medan eleverna endast ser det som en lek. Där 

gäller det att läraren tar upp en reflektion efter lektionen så att eleverna uppmärksammar 
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vad de har lärt sig. Det är viktigt att läraren gör eleverna medvetna om att en lek kan 

bidra till en djupare förståelse (Nielsen, 1990).  

 

3.4.1 Geometri  

Lärare kan använda sig av utomhusmatematik när de exempelvis ska undervisa delar 

inom geometrin. En del som blir tydligare utomhus och i verkligheten är vinklar. Eleverna 

kan få mer förståelse för hur vinklar fungerar och hur de kan se vinklar i vardagen och 

varför de behöver den kunskapen. En annan anledning till att undervisa geometri utomhus 

kan vara att eleverna märker att de geometriska formerna finns överallt. Vart än eleverna 

vänder sig, på skolgården, i skogen, på stan eller på parkeringen finns det tydliga 

geometriska former (Gjesing & Ørskov, 2011). För att eleverna ska bli godkända i 

matematik i årskurs 6 står det i Lgr -11 (Skolverket, 2011) att eleverna ska kunna de 

”grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, 

pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 

egenskaper hos dessa objekt” och ”metoder för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas” (Skolverket, 2011, 

s. 65).  

 

Det positiva med att vara utomhus och undervisa geometri är enligt Nielsen (1990) att det 

finns stora utrymmen. Från att gå ifrån ett trångt klassrum till att komma ut till en stor 

skolgård eller en skog kan vara befriande för både lärare och elever. Med den här stora 

platsen kan läraren hitta på många roliga övningar till geometri. Nielsen tar upp en övning 

som en lärare kan utföra för att öva elevernas förståelse för geometri. Men för att den här 

övningen ska fungera behöver eleverna stor plats och därför passar den till 

utomhusundervisningen. I övningen står alla elever innanför ett stort rep där ändarna är 

ihopsatta. Utifrån den här positionen ska eleverna följa lärarens instruktioner och forma 

figurerna tillsammans. I den här övningen behöver eleverna samarbeta och diskutera med 

varandra och alla elever är inblandade i en och samma uppgift (Nielsen, 1990). 

 

3.4.2 Taluppfattning och positionssystemet  

Gjesing och Ørskov (2011) menar att lärare kan låta eleverna erfara taluppfattning 

utomhus. Enligt Lgr 11 ska eleverna ha förståelse för ”Centrala metoder för beräkningar 

med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt 

vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare samt metodernas användning i 

olika situationer” (Skolverket, 2011, s.64). Ett exempel som Gjesing och Ørskov (2011) 

tar upp i sin studie är att läraren kan skapa en talplatta på skolgården och låta eleverna 

förflytta sig på plattan. På det sättet ges eleverna möjlighet att uppleva större och mindre 

tal, erfarenheter som kanske kan kopplas till i andra sammanhang när eleverna ska tänka 

olika tal. Om läraren ritar med en krita går det lätt att byta siffrorna på talplattan och göra 

andra tal. Nielsen (1990) menar att det är viktigt att eleverna förstår positionssystemet 

och vilka tal som kommer efter andra tal. Det märkte han med hjälp av sina observationer 

i årskurs 4. Positionssystemet kan eleverna öva på när de rör på sig på talplattan. Eleverna 

kan till exempel stå på talplattan och sedan utifrån vad läraren säger gå till rätt ruta ifrån 

den position som eleverna utgick ifrån. På så sätt är alla elever inblandade i samma 

övning, men varje elev måste tänka själv utifrån sin egen ruta. Det hjälper inte att titta på 

de andra. Nielsen betonar också att varje elev ska få möjlighet att tänka självständigt 

(Nielsen, 1990). 
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3.4.3 Multiplikation  

Gjesing och Ørskov (2011) ger i sin observationsstudie ett exempel på hur lärare kan 

undervisa multiplikation utomhus. Eleverna kan få förståelse genom att hoppa 

multiplikationstabellen på en talplatta som tar upp en stor del av skolgården. Genom att 

hoppa och säga svaren övar eleverna på att automatisera svaren. Om eleverna kan svaren 

i en multiplikationstabell automatiskt blir matematikräkningar enklare och eleverna 

kommer att ha stor nytta av det senare i skolutbildningen (Gjesing & Ørskov, 2011). 

Enligt läroplanen ska ”Eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna 

tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 

hjälp av matematikens uttrycksformer” (Skolverket, 2011, s. 62).  

 

Lärandet kan ske genom lek (Nielsen, 1990), något som lärare bör ta tillvara. Författaren 

tar upp att eleverna kan till exempel leka leken ”datten”. För att bli fri när eleverna har 

blivit tagna ska de exempelvis, två och två, säga svaren ur en förbestämd 

multiplikationstabell. Elever som är osäkra kan få hjälp av den andra eleven. Till slut 

kommer eleverna att kunna svaren utan att tänka och på så sätt har de automatiserat 

tabellen. Nielsen tar också upp att om en lärare utför en sådan här uppgift är det viktigt 

att läraren gör eleverna medvetna om vad de övar och vad målet med uppgiften eller leken 

är (Nielsen 1990). 
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4 Metod 
I det här avsnittet kommer studiens metod att redovisas. Det kommer också att finnas med 

vilken ansats som studien grundar sig på och slutligen kommer de etiska aspekterna tas 

upp.  

 

4.1 Val av metod 

För att studien skulle få svar på sina frågeställningar valdes en metod som utgår från 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer.  

 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuerna valdes eftersom intervjusvaren kan ge studien 

djupare mening. Svensson och Starring (1996) menar att den kvalitativa intervjun hjälper 

forskaren att få reda på innebörden av intervjufrågorna och svaren kan bli utförligare. 

Författarna betonar också att när en forskare använder sig av kvalitativa metoder blir 

också intervjuarens roll viktig, eftersom personen som intervjuar bör ge relevanta 

följdfrågor (Svensson & Starring, 1996).     

 
Denscombe (2009) beskriver att semistrukturerade intervjuer utgår från en färdig mall 

med intervjufrågor men att den personen som håller i intervjun ställer olika följdfrågor 

som behövs för att göra svaren tillräckliga. Det är viktigt att intervjupersonen får 

möjlighet att prata fritt. Om intervjupersonen känner sig säker kommer oftast de 

viktigaste svaren fram (Denscombe, 2009).   

 
 

4.2 Val av ansats 

Den fenomenografiska ansatsen grundar sig i den kvalitativa metoden förklarar Uljens 

(1989). Ansatsen fokuserar på hur människor uppfattar sin omgivning från olika 

synvinklar. Uljens menar också att den fenomenografiska ansatsen utgår från att 

människor kan ha skilda syner på samma händelser. Alla personer upplever inte samma 

sak när de ser eller upplever samma händelse. Känslor och upplevelser baseras på 

människors erfarenheter och vilken kunskap de har om området. Författaren betonar alltså 

att utifrån den fenomenografiska ansatsen analyserar människor händelser och uppgifter 

på varierande sätt (Uljens, 1989). Det är därför den här studien baserades på den 

fenomenografiska ansatsen. Lärare kan se på utomhusmatematik på många olika sätt och 

det är viktigt att alla lärare vågar säga vad de tycker och kan dela med sig av sina tidigare 

erfarenheter.  

 

 

4.3 Datainsamling 

Undersökningen utgår från semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Innan intervjuerna 

förbereddes en intervjuguide (se bilaga 2) och några tänkbara följdfrågor. Lärarna fick 

inte se intervjuguiden innan utan de fick hellre lite längre betänketid för att få chans att 

ge ärligare och utförligare svar. Eftersom deltagarna fick ställa motfrågor om de inte 

förstod någon fråga blev det mer som ett samtal än en strikt intervju. 

 

 

4.4 Urval 

I studien deltog tre verksamma lärare som alla undervisar elever på mellanstadiet. Två av 

lärarna som deltog är anställda i en medelstor stad medan den tredje läraren har sin 

anställning på en skola som ligger i en liten tätort i en annan kommun. Lärarna valdes 
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genom ett bekvämlighetsurval eftersom tidspressen kändes stor. Ett bekvämlighetsurval 

är enligt Dencombe (2009) att forskaren väljer och frågar respondenter som finns 

lättillgängliga. Om forskaren väljer att utföra ett bekvämlighetsurval är det viktigt att 

respondenterna som är utvalda kan ämnet som efterfrågas.  

 

I den här studien valdes lärare som jag mött under min studietid på Linneuniversitetet. 

Läraren 1, som undervisade på skolan som låg i tätorten, har varit verksam lärare i 6 år. 

Lärare 2 har varit verksam lärare i 13 år och lärare 3 har varit verksam lärare i 10 år. 

 

 

4.5 Genomförande 

Först så formulerades ett missivbrev (se bilaga 1) som mailades ut till de utvalda lärarna. 

I missivbrevet stod det bara kort information om undersökningen och eftersom lärarna 

inte fick ta del av intervjufrågor kunde lärarna inte heller förberedda sig så mycket innan 

intervjun. Om lärarna får för mycket information innan intervjun kan det enligt Jacobsen 

(2002) hända att intervjun inte blir sanningsenlig.  

 

När intervjuerna skulle genomföras fick lärarna som skulle bli intervjuade välja ett avskilt 

rum på skolorna som de arbetade på. Alla tre intervjuer utgick ifrån samma intervjumall 

som grund, men följdfrågorna blev olika varje gång eftersom det viktigaste var att läraren 

fick svara på sitt egna sätt. Denscombe (2009) menar att det är viktig att den som 

intervjuar ger intervjupersonen tid att tänka och inte ställer frågorna för snabbt. 

Författaren betonar också att det är viktigt att intervjupersonen känner sig trygg och är i 

en lugn och harmonisk miljö.  

 

Intervjuerna spelades in för att få med allt vad lärarna sade. Samtidigt som intervjuerna 

ägde rum skrevs även fältanteckningar ner. Fältanteckningarna är bra för att få med 

kroppsspråk och händelser som inte fastnar på en ljudinspelning. Denscombe (2009) 

menar att det är viktigt att ta både fältanteckningar och ljudupptagning under en intervju. 

Det händer mycket runt omkring intervjun som kan orsaka oväntade vändningar i 

intervjun. Det är också bra för minnet att ta fältanteckningar och det blir lättare för 

forskaren att gå tillbaka till inspelningen när forskaren vet var händelsen inträffade i 

intervjun.    

 

 

4.6 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och efter intervjun bearbetades inspelningen 

noga. De relevanta delarna av intervjun valdes ut och transkriberades. Enligt Denscombe 

(2009) kan bearbetningen av datan inte snabbarbetas. Forskaren måste vara noga med att 

all viktig information kommer fram på rätt sätt. Det är därför viktigt att lyssna på 

inspelningen många gånger så att ingen nödvändig information faller bort. 

 

 

4.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Denscombe (2009) belyser att i en kvalitativ studie är trovärdigheten, tillförlitligheten 

och överförbarheten en viktig del. Författaren menar också att om en forskare ska få sin 

studie trovärdig och tillförlitlig måste forskaren se till att svaren blir riktiga och att 

intervjupersonen blir tolkad på rätt sätt.  
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4.7.1 Trovärdighet 

Om en studie ska bli trovärdig bör den enligt Denscombe (2009) innehålla verkliga och 

riktiga svar från intervjupersonerna. Forskaren måste undvika att visa sina egna åsikter 

och därför förbli neutral under intervjun. Denscombe uttrycker också att trovärdigheten 

stärks ifall intervjupersonen kollar sina svar efter transkriberingen så att forskaren har 

tolkat alla svar på rätt sätt (Denscombe, 2009). I den här studien har trovärdigheten 

uttryckt sig i att intervjupersonerna har fått kontrollera de valda transkriberade texterna 

av intervjun och gett sitt godkännande.  

 

4.7.2 Tillförlitlighet  

För att fastställa om en studie är tillförlitlig ska nästa forskare enligt Larsson (1986) kunna 

få samma svar om forskaren utför samma studie. Vidare betonar Larsson att det kan vara 

svårt att få en generell studie som håller för alla. Istället är det bättre att satsa för att få en 

djupare förståelse för ämnet (Larsson, 1986). Lärarna i studien blev intervjuade utifrån 

deras kunskap och erfarenheter och då blir det svårt att nästa forskare får exakt likadant 

resultat. Eftersom lärare har olika erfarenheter och förhållningssätt kommer också svaren 

att bli olika.  

  

4.7.3 Överförbarhet 

Enligt Denscombe (2009) är överförbarheten i en kvalitativ studie den svåraste att utföra. 

Oftast utförs en kvalitativ studie på ett mindre antal intervjupersoner och därför är det 

svårt att en kvalitativ studie kan bli överförbar (Denscombe, 2009). I den här studien ingår 

det endast tre intervjupersoner och deras svar utgår från deras erfarenheter. Den här 

studien kan därför inte få exakta resultat igen om en annan skulle skriva en liknande 

studie. Men eftersom lärarna i den här studien är från tre olika skolor och dessutom i två 

olika landskap och kommuner är överförbarheten rimlig. 

 

 

4.8 Etiska övervägande 

Det finns fyra forskningsetiska principer som en forskare måste ha i avsikt när en studie 

genomförs. Vetenskapsrådet (2002) har publicerat Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och i den står de fyra forskningsetiska 

principerna förklarade.  

 

Det första kravet är informationskravet. Med informationskravet innebär det att om en 

person ska intervjua en annan person, måste den som ska delta i undersökningen veta 

vilken anledning och vilket syfte undersökningen har. Personen som forskar om ämnet 

ska informera om att deltagandet är frivilligt och att deltagarna förblir anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2002). När lärarna först kontaktades fick de all information de 

behövde. Alla lärare fick ett missivbrev (se bilaga 1) på mail och där stod det viktig 

information om studien, att det var frivilligt och att lärarna kommer att förbli anonyma.   

 

Det andra kravet som vetenskapsrådet förklarar är samtyckeskravet. Det handlar om att 

deltagarna i undersökningen måste ge sitt samtycke att delta. Om personen är under 15 år 

måste forskaren fråga och samla in vårdnadshavarens samtycke till att personen får delta 

i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). I den här studien deltar endast vuxna och de 

har själva valt att de vill delta i undersökningen.  

 

Det tredje är Konfidentialitetskravet och det handlar om att personerna som deltar i en 

undersökning förblir anonyma och ingen kan spåra personerna till någon speciell plats. 
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Forskaren får varken ge någon information till någon obehörig eller ge ut namn eller ålder 

på personerna som deltar (Vetenskapsrådet, 2002). I den här studien ges endast 

information om hur många år lärarna har undervisat i matematik.  

 

Den sista principen är nyttjandekravet och det är till för att informationen som kommer 

fram endast får användas i forskningen. Forskaren får inte använda informationen till 

andra ändamål än till det som deltagarna godkänt (Vetenskapsrådet, 2002). Lärarna som 

deltog i den här studien godkände att informationen som de gav ut skulle sparas tills 

studien var avslutad.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultat från lärarintervjuerna. Resultaten kommer att redovisas 

utifrån studiens frågeställningar och är en sammanställning ifrån ljudinspelningar och 

fältstudieanteckningar. Analysen som redovisas direkt efter resultatet under varje 

frågeställning kopplas till studiens teoriavsnitt. 

 

 

5.1 Hur ser lärare på att använda utomhusmatematik i elevernas 

lärande? 

Med den första frågeställningen undersökte vad lärare bör tänka på när de undervisar 

matematik utomhus. På vilket eller vilka sätt det är bäst att undervisa utomhus och på 

vilka platser det är bäst att vara på.  

 

5.1.1 Lärarens roll 

När lärare ska ha undervisning utomhus är det bra om lärarna är förberedda och att de vet 

hur lektionen ska gå till och hur eleverna ska utföra uppgiften. Om uppgiften är svår eller 

komplicerad är det viktigt att läraren ger eleverna lite förkunskaper innan de får 

utomhusuppgiften.  

 
Om eleverna ska få ut mer av utomhusundervisningen är det bra om eleverna får lite 

kunskaper innan. För att lära elever helt ny kunskap är det nog bäst att introducera området 

innan man går ut. Annars vet man nog inte vad som kan hända eller vad eleverna lär sig. 

(Lärare 3) 

 

En annan sak som lärarna kan göra för eleverna innan utomhusundervisning är att förklara 

för eleverna vad eleverna ska utföra för uppgift, hur den går till och hur de ska arbeta med 

uppgiften individuellt, par eller i grupp.  

 
Elever koncentrerar sig inte alltid så bra utomhus, utan deras uppmärksamhet går åt alla 

andra håll än vad läraren vill. Därför är det viktigt att ha en introduktion till uppgiften 

inomhus i deras inomhusmiljö och ta all information som eleverna behöver för att lyckas 

med uppgiften. Gå igenom instruktionerna och berätta vilka grupper som de ska vara i så 

slipper eleverna det momentet utomhus. (Lärare 1) 

 

Förklara gärna för eleverna vad de ska göra och hur de ska utföra uppgiften. Det är viktigt 

att gå igenom uppgiften innan så att eleverna slipper tänka på det. Om eleverna vet vad de 

ska göra innan de går ut slipper eleverna lägga tid och energi på det utan kan fokusera på 

matematikuppgiften direkt. (Lärare 2) 

 

Alla tre lärare betonar att reflektionen efter är en stor del av matematiklektionen. Det 

spelar inte så stor roll om reflektionen händer utomhus direkt efter lektionen eller om 

reflektionen påbörjar nästkommande matematiklektion.  

 
Det är viktigt att eleverna förstå att de har utfört en matematikuppgift och inte att de bara 

gör uppgiften för att den är rolig. […] Men det positiva med utomhusmatematik är att 

eleverna uppfattar det som en rolig uppgift men samtidigt lär de sig väldigt mycket på 

samma uppgift. (Lärare 2) 

 

Om eleverna ska lära sig någon kunskap eller förstå varför de utför uppgiften är det viktigt 

att läraren reflekterar tillsammans med eleverna efteråt. Reflektion är viktigt om man har 

undervisning både inomhus och utomhus. Men ibland kan det vara särskilt viktigt att ha 

reflektion efter en utomhusuppgift. (Lärare 1) 
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Reflektion är viktigt för att låta eleverna tänka igenom vad de har gjort och hur de har 

utfört uppgiften. Diskuterar vad eleverna har lärt sig och hur de kan använda de nya 

kunskaperna till mera. […] Reflektionen efter lektionen är viktig för både elever och 

lärare, så det är viktigt att läraren lyssnar och reflekterar tillsammans med eleverna. 

(Lärare 3) 

 

 

5.1.1.1 Analys 

Samtliga lärare som deltog i undersökningen använder sig av utomhuspedagogik för att 

eleverna ska ges möjlighet att förstå matematik. Lärarna betonar i intervjuerna att det är 

lärarens roll som är det viktigaste verktyget för att lyckas med utomhusmatematik. 

Läraren måste ge eleverna förutsättningarna för att kunna koncentrera sig utomhus och 

ge eleverna relevanta uppgifter som passar eleverna. Fägerstam och Samuelssons (2012) 

forskning säger att läraren som ska undervisa utomhus bör förbereda sig noggrant och att 

både läraren och eleverna ska veta vad som ska hända när de är utomhus. Om alla elever 

vet vad de ska göra blir undervisningen ingen överraskning och alla elever kan 

koncentrera sig. Lärarna som deltog i undersökningen betonade också att läraren som 

undervisar matematik utomhus måste ge tid till reflektion för eleverna. Eleverna måste få 

tid att tänka över vad de lärde sig eller vad läraren gick igenom för någon information. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) och Löwing (2006) lyfter båda samma sak. Författarna 

betonar att om eleverna ska inhämta kunskap måste de veta vad de gör och varför de utför 

vissa uppgifter. Lärarna bör förklara noggrant och se till att varje elev förstår varför och 

hur de ska utföra uppgifterna. Detta är särskilt viktigt när lärare undervisar utomhus 

eftersom eleverna inte ser kunskapen på samma sätt utomhus som inomhus.  

 

5.1.2 Fördelar och svårigheter 

En fördel med att vistas och ha lektioner utomhus är enligt lärare 2 att läraren ser eleverna 

på ett annat sätt. När elever har en lektion utomhus kan deras attityder som finns i 

klassrummet försvinna och de kan samarbeta på ett bättre sätt än inomhus.  

 
Jag märker stor skillnad på elevgruppen när jag har matematikundervisningen utomhus. 

Eleverna uppför sig bättre och är villig att lyssna och utföra uppgiften på ett bra sätt. […] 

Eleverna vill göra ett bra arbete när de har en utomhusuppgift. Jag vet inte exakt vad det 

beror på men det kan vara att elevernas klassrumsroller försvinner och alla elever är på 

samma våglängd. (Lärare 2) 

 

En annan fördel med att ha matematiklektioner utomhus kan enligt lärare 1 vara att 

eleverna uppfattar kunskaperna som en rolig kunskap och inte som en påtvingad kunskap. 

Med det menar lärare 1 att en tvingad kunskap kan vara något som eleverna uppfattar som 

onödig kunskap som de egentligen inte behöver lära sig. Eleverna tycker att de ändå inte 

kommer att ha nytta med det någon mer gång. Medan en rolig kunskap kan vara en 

kunskap som eleverna känner att de förstår och kan relatera till.  

 
Det är roligt att se eleverna vilja lära sig och se dem glada när de utför en 

matematikuppgift. Viljan att vilja lära sig matematik är viktigare än att bara trycka in 

massa kunskap. (Lärare 1) 

 

En svårighet med att ha utomhusundervisning är att elevernas uppmärksamhet fokuseras 

på andra saker som händer i utomhusmiljön. Eleverna kan ha svårt att sortera bort olika 

händelser som sker samtidigt som matematiklektionen.  

 
Det kan vara svårt att fånga alla elever eftersom det händer många olika saker utomhus. 

Det svåraste med att vara utomhus är alla intryck som eleverna uppfattar och kan ha svårt 

att sortera bort rätt intryck. (Lärare 3) 
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En annan svårighet som två av de deltagande lärarna tar upp på intervjun är i vilken miljö 

skolan ligger i. Det finns lättare miljöer att ha utomhusundervisning i och det finns 

svårare. Lärarna betonar att det viktigaste för lärarna som vill undervisa matematik 

utomhus är att besegra den svårigheten.  

 
Min skola ligger mitt i centrum. Det är hus överallt och vi har bara en asfalterad skolgård 

att använda om vi ska ha utomhusundervisning. Det kan vara klurigt för lärare att 

undervisa elever på den här miljön. (Lärare 3) 

 

Miljön här är ganska svår jobbad. Eftersom skolan ligger i centrum bredvid en stor väg 

vill man inte släppa iväg eleverna på egen hand. (Lärare 2) 

 

 
5.1.2.1 Analys 

Lärarna tog upp både fördelar och svårigheter med utomhusmatematik som lärare bör 

tänka på. Fördelar med utomhusmatematik är enligt Lärare 1 och 2 att 

gruppsamhörigheten blir bättre. Klassen vill lära tillsammans och alla hjälps åt. Enligt 

Nordahl och Misund (1998) kan fördelar med utomhusmatematik vara att elevernas 

självförtroende förbättras när alla elever hjälps åt med en uppgift. Utomhusundervisning 

bidrar också till att eleverna får både den fysiska och psykiska utvecklingen eleverna 

behöver. Lärare 3 tog upp en svårighet med att ha utomhusmatematik som hon har märkt. 

Hon menar att elevernas uppmärksamhet ofta kommer någon annanstans. Här gäller det 

för lärare att ge eleverna uppgifter som de kan koncentrera sig på. Fägerstam och 

Samuelsson (2012) skriver i sin avhandling att det svåraste för en lärare som har 

undervisning utomhus är att hålla kvar elevernas koncentration och uppmärksamhet. 

Lärare 2 tog upp att en svårighet med att ha matematik utomhus är vilken miljö och vilken 

plats skolan ligger vid. Enligt Szczepanski (2013) är platsens betydelse för 

utomhusundervisning den viktigaste faktorn för att få en lyckad undervisning.  

 

 

5.2 På vilka sätt kan utomhuspedagogiken gynna elevernas lärande i 

matematik? 

Den här frågeställningen avsågs att undersöka hur elever kan gynnas av att ha 

matematikundervisning utomhus, både elevernas hälsa och deras lärande. 

 

5.2.1 Elevers hälsa 

På intervjufrågan vad som gynnar eleverna att lära sig matematik utomhus svarar alla tre 

lärare att det är positivt för eleverna att få frisk luft. Detta påverkar möjligheterna till att 

koncentrera sig bättre på matematikuppgifterna.  

 
Det positiva med att ha utomhusmatematik är att eleverna får frisk luft och att de rör på 

sig samtidigt som de arbetar med matematik. (Lärare 1) 

 

När eleverna är utomhus och gör matematikuppgifter får de in frisk luft och kan på så sätt 

koncentrera sig bättre. […] Frisk luft är bra för elevernas koncentrationsförmåga och 

eftersom det inte är instängd luft mår eleverna desto bättre. (Lärare 3) 

 

För att eleverna ska kunna lära sig så mycket som de kan är det bra att få frisk luft så att 

elevernas koncentration ligger på en hög nivå. Om eleverna kan koncentrera sig så ökar 

deras chanser att kunna lära sig nya kunskaper. (Lärare 2) 
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Eleverna mår bra av att röra sig samtidigt som de utför uppgifter de behöver tänka på. 

Lärare 2 betonade att det är ett utmärkt sätt att lära elever matematik samtidigt som de är 

i rörelse.  
 

Om elever rör på sig när de utför en matematikuppgift får eleverna en bättre bild av hur 

uppgiften kan lösas och deras minnen av hur de lärde sig kunskapen förbättras. […] 

Eleverna kan blicka tillbaka på minnet och känna hur de lärde sig kunskapen när de rörde 

på sig. (Lärare 2) 

 

 
5.2.1.1 Analys 

På frågan om hur elever gynnas av utomhusmatematik svarade samtliga lärare som deltog 

i undersökningen att deras hälsa påverkas. Eleverna får frisk luft och kan koncentrera sig 

bättre på uppgiften de utför. Forskningen bekräftar deras tankar om elevernas hälsa. 

Enligt Dahlgren och Szczepanskis (1997) forskning förbättrar utomhuspedagogik 

elevernas koncentrationsförmåga och elevernas motoriska förmåga. Författarna betonar 

också att frisk luft ger eleverna energi för att kunna lära sig nya kunskaper. Lärare 2 tog 

också upp att elevernas fysiska förmåga förbättrar elevernas minnesbild. Om eleverna är 

i rörelse samtidigt som de tar in kunskap påverkas deras minne i både kroppen och 

hjärnan.  Dahlgren och Szczepanski (1997) och Brügge, Glantz och Sandell (2007) 

bekräftar båda Lärare 2´s tankar och erfarenheter. Författarna betonar att en erfarenhet 

och nya inhämtade kunskaper som kroppen har varit med om både fysiskt och psykiskt 

förbättrar elevernas kunskap och hälsa. 

 

5.2.2 Verklighetsbaserade uppgifter 

För att göra kunskapen tydlig för eleverna är verklighetsbaserade uppgifter något som 

passar eleverna. Om eleverna förstår varför de ska utföra en uppgift, menar lärarna i 

studien att det är lättare att motivera eleverna till att lära sig mer. 
 

Utomhus kan lärare göra uppgifter som eleverna förstår. Och om eleverna förstå en uppgift 

blir det mycket lättare att lära eleverna kunskapen. Motivation till att lära sig är den bästa 

moroten till ny kunskap. (Lärare 3) 

 

Om lärare ska lyckas med utomhusmatematiken och få rätt anledning till varför man är 

utomhus är det viktigt att ge verklighetsanpassade uppgifter till eleverna. (Lärare 1) 

 

En anledning till att eleverna ska undervisas med verklighetsanpassade uppgifter utomhus 

är att de ges möjlighet att förstå innebörden i kunskapen. Enligt lärare 1 kan alla elever 

lära sig regler och använda olika räknemetoder, men att eleverna ska få förståelse för 

innebörden av reglerna eller vilka räknesätt de ska använda är desto svårare. 

 
Innebörden för en viss kunskap är väldigt viktigt att elever lär sig i tidig ålder. Det är ett 

bra sätt att lära elever innebörden av en speciell kunskap utomhus. Utomhus kan läraren 

förklara, visa och demonstrera innebörden, göra innebörden mer verklighetsbaserad och 

tillslut kan läraren jämföra olika sätt och sen visa varför innebörden av räknesättet är som 

det är. (Lärare 1) 

 
5.2.2.1 Analys 

Enligt Lärare 1 och 3 kan elever gynna deras kunskapsutveckling om lärare kan göra mer 

verklighetsanpassade uppgifter till undervisningen. Eleverna kan förstå mer 

komplicerade uppgifter om de känner samhörighet med uppgiften och förstår varför de 

ska utföra uppgiften eller lära sig vissa matematikområden. Enligt Wistedt, Brattström 

och Jacobsson (1992) är det viktigt att lärare hittar matematiska problem som eleverna 
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känner till, annars får verklighetsanpassade uppgifter inte den effekt som lärare är ute 

efter. Författarna menar att om lärare vill ge eleverna den verklighetsupplevelsen är det 

viktigt att utgå från elevernas miljö. Eleverna känner till många matematiska problem 

men det är lärarens jobb att locka fram viljan att vilja att upptäcka probleminnehållet. 

Lärare 1 och 3 tar också upp av sina erfarenheter att om eleverna känner till ett problem 

kommer deras motivation till att vilja lösa uppgiften att öka. Om motivationen höjs så 

ökar också chansen till att eleverna ska lyckas. Enligt Gjesing och Ørskovs (2011) 

forskning kan eleverna få mer motivation till att lösa olika matematiska uppgifter om 

eleverna har erfarenhetsanpassade uppgifter. Om läraren tar upp relevanta uppgifter som 

eleverna känner till kan eleverna få mer förståelse för uppgiften. Samtliga lärare som 

deltog i undersökningen betonar att utomhusmatematik är ett utmärkt komplement till den 

dagliga matematikundervisningen eftersom lärarna kan visa de verklighetsanpassade 

uppgifterna i verkligheten och det bekräftas av Moffet (2011). 

 

 

5.3 Hur används utomhusmatematik i årskurs 4-6 

Den sista frågeställningen avsågs det att undersöka hur lärare använder 

utomhusmatematiken i skolan. På vilket sätt lärarna arbetar på och hur de tycker 

undervisningen fungerar utomhus. 

 

5.3.1 Geometri 

Alla lärare som deltog i studien använder utomhusmatematik i syfte att utveckla elevernas 

förmågor inom geometrin. När frågan på vilket sätt lärarna arbetar med 

utomhusmatematik kom upp på intervjun tog alla lärare upp geometriuppgifter först.  

 
Geometri var det första jag tänkte på. Jag brukar använda mycket utomhusundervisning 

när jag introducerar geometriämnet för eleverna, så det var kanske därför jag kom på det 

först. […] Jag brukar uppskatta att eleverna kan samarbeta och diskutera 

geometriuppgiften de får och då märker man att alla elever ser olika former överallt. 

(Lärare 2) 

 

Geometri. För det är enkelt att visa eleverna olika geometriska former när de är utomhus. 

De finns former överallt. Det är roligt att se när eleverna fattar hur de geometriska 

formerna fungerar och hur snabbt eleverna upptäcker formerna. (Lärare 1) 

 

Lärare 3 tog upp hur hon brukar arbeta med geometri utomhus. Eleverna får i uppgift att 

leta upp olika geometriska former som till exempel en triangel, en kvadrat, en rektangel, 

en cirkel och en romb. Därefter får de ta kort på figurerna och räkna ut figurernas omkrets 

och area.  

 
Eleverna brukar uppskatta att räkna när de är utomhus. De kan ju sitta inomhus och räkna 

omkrets och area, men det blir roligare och mer intressantare och göra det utomhus på 

verkliga former som eleverna har hittat helt själva. (Lärare 3) 

 

Lärare 1 hade ett nästan likadant exempel som lärare 3 men det är ändå lite annorlunda. I 

det här exemplet är det mest elevernas uppfattning om vad geometriska former är och hur 

de kan se ut på många olika sätt. 

 
Vi brukar alltid ta med eleverna ut i skogen och låta dem fotografera olika geometriska 

former som finns i skogen. Eleverna får ta kort på valfria objekt men de måste kunna ha 

en förklaring till hur de har tänkt och varför objektet på fotografiet är eller bildar en 

geometrisk form. (Lärare 1) 
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5.3.1.1 Analys 

Genom att använda utomhusmatematik i elevernas lärande i geometri kan detta gynna 

eleverna. Eleverna kan förstå många olika former som de bara sett på bild innan. Nu ser 

eleverna formerna i verkligheten och på verkliga föremål som till exempel att en romb 

kan vara ett trafikmärke och en rektangel kan vara ett fotbollsmål eller en fotbollsplan. 

Enligt Lärare 1 och 3 menar på samma sätt som Gjesing och Ørskov (2011) att 

utomhusmatematik kan förstärka eleverna kunskaper i geometri. Det finns många 

varierade övningar och uppgifter som eleverna kan utföra. Lärare 2 betonar i likhet med 

Nielsen (1990) att det är fördelaktigt att låta eleverna genomföra intressanta uppgifter där 

de kan samarbeta och diskutera med varandra. När eleverna är utomhus planerar lärarna 

oftast uppgifter där eleverna behöver samarbeta och diskutera med varandra.  

 

5.3.2 Multiplikation 

Lärare 1 tog upp att hon använde utomhusmatematik till att låta eleverna öva 

multiplikation och hur eleverna kan använda multiplikationen i olika sammanhang.  

 
Jag brukar använda utomhusmiljön för att visa eleverna hur de kan använda 

multiplikationen och att 6*3 och 3*6 har samma produkt men att det visar två helt olika 

tal och sammanhang. […] De är lätt att visa att olika betydelser med hjälp av naturen och 

miljön eleverna vistas i.  (Lärare 1) 

 

En anledning till att varför lärare kan undervisa matematik utomhus är enligt Lärare 2 att 

eleverna kan automatisera tabellerna på ett effektivt och roligt sätt.  

 
Vi brukar kasta en boll mot en vägg och varje gång man fångar bollen så ska man svara 

på en multiplikation. […] Eleverna brukar uppskatta att leka fram svaren för att 

automatisera en multiplikationstabell är ganska tråkigt, därför är det viktigt att göra det på 

ett roligt och uppskattat sätt. (Lärare 2) 

 

 
5.3.2.1 Analys 

Lärarnas synpunkter på lek och lärande av kunskap på ett roligt sätt, bekräftas av olika 

forskare. Gjesing och Ørskov (2011) menar att lärarna bör ge eleverna roliga uppgifter 

för att viljan till att lära mer ska utvecklas. Om viljan finns där kan kunskapsutvecklingen 

förbättras. Lärare 2 betonade också på intervjun att när hon har planerat lek i ett 

lärandeperspektiv så har eleverna uppskattat det mycket. Nielsens (1990) forskning visar 

att om lärare ska utföra lek eller roliga uppgifter måste lärarna också ha reflektioner 

tillsammans med eleverna efteråt och berätta syftet med uppgiften. Det betonade också 

Lärare 1 i sin utläggning om sin multiplikationsuppgift. Hon betonade att läraren måste 

förklara vad skillnaden av olika uppgifter är och hur eleverna ska tolka skrivna 

multiplikationsuppgifter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

22 

6 Diskussion  
I det här kapitlet kommer först en diskussion om metodval i studien. Därefter kommer en 

sammanfattning och diskussion av resultatet.  I slutet av kapitlet kommer det att tas upp 

en idé till fortsatt forskning. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden utgick ifrån semistrukturerade intervjuer med tre stycken lärare ifrån två olika 

kommuner. För att få de utvecklade svar som behövdes för att svara på studiens 

forskningsfrågor passade den kvalitativa semistruktuerade intervjumetoden bra. Genom 

att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer vågade lärarna prata utifrån sina egna 

erfarenheter om vad de har upplevt och varit med om. Lärarna fick prata ganska fritt om 

vilken användning de har av utomhuspedagogiken i elevernas lärande i matematiken. 

Undersökningen gynnades över den här metoden eftersom intervjusvaren blev utförliga 

och lärarna gav mer erfarenhetsbaserade svar. Svensson och Starring (1996) menar att om 

en studie använder sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer kan studien grunda sig 

i erfarenheter och vad olika människor upplever. Svaren och intervjufrågorna kan ändras 

så att mycket av informationen som forskaren är ute efter kommer fram (Svensson & 

Starring, 1996). Något negativt med den semistrukturerade metoden som jag märkte med 

den här undersökningen var att intervjuerna utgår helt ifrån lärarnas erfarenheter och hur 

lärare upplever saker och ting. Uljens (1989) bekräftar att detta kan vara negativt för 

forskarens undersökningar. Olika personer kan uppleva samma fenomen på olika sätt.  

Den kvalitativa metoden ingår i den fenomenografiska ansatsen och där utgår svaren ifrån 

vilka olika upplevelser personer har av samma saker.  De lärare som deltog i 

undersökningen gav nästan samma svar eftersom de ingår i samma generation och har 

likvärdiga värderingar när de lär eleverna matematik. 

 

Lärarna som deltog i intervjuerna är ungefär lika gamla och lärarna har varit verksamma 

lärare mellan 6 och 13 år. Resultatet från de tre intervjuerna var likartade då lärarnas 

förutsättningar och erfarenheter inte skiljde sig särskilt mycket. Resultatet blev därför inte 

så olika eftersom lärarnas ålder och generation är samma och de hade likvärdiga 

värderingar kring att lära elever i olika miljöer. Om studien skulle få ett lite mer varierat 

resultat skulle det antingen ha varit fler lärare som deltog i undersökningen eller att jag 

hade valt lärare som har olika meriter och livserfarenheter.  

 

Intervjufrågorna som förbereddes innan själva intervjuerna gav undersökningen en bra 

grund och jag fick fram svar jag kunde få användning av. Några intervjufrågor valdes bort 

under intervjuerna men det var för att lärarna uppfattade frågan som någon tidigare fråga. 

Till exempel tog jag bort den sista frågan (se bilaga 2) där de uppfattade att det blev 

samma svar som fråga innan. Men det gjorde inte så mycket för själva undersökningen 

eftersom svaren kom fram på frågan innan.  

 

Valet av att transkribera bara delar av intervjuerna kan vara både bra och dåligt. Det som 

kan vara lite sämre med det är att forskaren kan missa viktiga delar som intervjuaren 

menar men som inte sägs rakt ut. Enligt Denscombe (2009) säger inte alltid 

intervjupersonen det den menar utan pratar runt ämnet så när forskaren transkriberar 

intervjuerna är det lätt att meningarna mellan raderna försvinner. Det kan både vara 

viktiga och lite mindre intressanta meningar som försvinner med transkriberingarna 

(Denscombe, 2009). Det positiva med att endast transkribera det relevanta delarna ur 

intervjuerna är att det sparar en del tid. Men om forskaren bara ska transkribera delar av 
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intervjuerna är det viktigt att personen lyssnar igenom intervjuerna mycket så att de 

viktigaste delarna kommer fram så att studiens resultat blir så bra som möjligt. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I studien har lärarna som deltagit använt utomhuspedagogiken som ett komplement till 

elevernas lärande i matematik. I inledningen skrev jag att lärare ofta säger att de har 

utomhusundervisning, men att jag aldrig märkt att lärarna tog med eleverna ut. Genom 

undersökningen märkte jag att det finns vissa perioder som lärarna tar med sig eleverna 

ut mer på och vissa perioder mindre till exempel tar lärarna med sig eleverna ut när de 

ska undervisa geometri.  

 

I inledningen står det också att eleverna ofta har frågat olika lärare varför de ska lära sig 

vissa matematiska kunskaper och hur de ska ha användning av kunskaperna nu och senare 

i livet. I resultatdelen har lärarna som deltagit i undersökningen och tidigare forskning 

bekräftat att om eleverna får verklighetsanpassade uppgifter utomhus, kommer eleverna 

veta hur de ska kunna använda sina matematiska kunskaper i verkliga livet. Lärarna som 

undervisar eleverna i matematik känner eleverna väl och kan på det sättet göra uppgifter 

som någon gång passar alla elever, så att alla någon gång kan få ta tillvara på sina 

erfarenheter.  

 

Reflektionsförmågan kan vara en viktig del av elevernas matematikundervisning, 

speciellt när eleverna undervisas utomhus. I inledningen av undersökningen står det att 

eleverna behöver öva mycket på sin reflektionsförmåga för att få ut något av 

utomhusundervisningen. Enligt Grevholm (2001) bör lärarna ge eleverna mycket tid 

efteråt för att reflektera över vad de har lärt sig och hur de gjorde för att klara 

matematikuppgiften. Alla tre lärare som deltog i undersökningen bekräftade att de har 

märkt av att eleverna behöver diskutera och reflektera efter utomhuslektionen.  

 

Något nytt som jag la märke till som jag inte hade någon tanke på innan undersökningen 

är att platsens betydelse är viktig. Både lärarna och Szczepanski (2013) beskrev att det är 

svårt att undervisa utomhusmatematik om skolan ligger mitt i centrum eller bredvid massa 

vägar. Innan undersökningen gjordes trodde jag att de lärare som undervisar matematik 

utomhus oftast eller endast använde skolgården som plats. Men enligt Szczepanski (2013) 

kan lärare hellre leta upp platser som passar eleverna och om skolan ligger nära skogen 

ska läraren helst ta med eleverna dit för att eleverna ska få använda olika miljöer vid sitt 

lärande och inte bara skolgården som de alltid vistas på.   

 

 

6.3 Vidare forskning 

Något jag har märkt som kan vara intressant att fortsätta att forska mer om är hur elever 

ser på matematikundervisningen utomhus. Elevernas perspektiv kan vara annorlunda än 

lärarnas och det hade varit intressant att undersöka om eleverna uppskattar 

utomhusundervisningen och hur lärarna har uppfattat elevernas lärande. Eftersom den här 

undersökningen endast tar upp lärarnas perspektiv blir intresset större att fortsätta forska 

och undersöka om hur eleverna ser på utomhusmatematiken.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Missivbrev   
 

Hej! 

 

Jag är en student som läser sjunde terminen på grundlärarprogrammet, årskurs 4-6 på 

Linneuniversitetet. Just nu håller jag på med en kurs där jag ska undersöka ett område 

inom ämnet matematik för att skriva ett självständigt arbete om detta. 

 

Mitt syfte med det här arbetet är att undersöka vad lärare anser om 

matematikundervisning utomhus och hur utomhuspedagogik kan används på 

mellanstadiet. Jag har fördjupat mig i forskning inom området, men jag skulle också 

behöva ha verksamma lärares syn på det valda ämnet genom intervjuer.  

 

Jag vill därför intervjua dig som är verksam lärare i ämnet matematik i årskurs 4-6. Det 

kommer att vara en semistrukturerad intervju, där följdfrågor kan ställas. Intervjun tar 

cirka 30 minuter och jag hoppas att du har möjlighet att delta.  

 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär 

att du deltar frivilligt och att du kan avbryta intervjun när du vill. Ditt deltagande 

kommer också att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i 

forskningsändamål. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig för mer 

information. Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar,  

Maja Fridlund, mail: mf222ka@student.lnu.se  Telefon: 0739474696 

 

Handledare: Berit Roos Johansson, mail: berit.roos-johansson@lnu.se 
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II 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 
 

1. Vad heter du? 

 
2.  Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

3. Berätta lite om din anställning? 

 

4. Vad betyder utomhusmatematik för dig? 

 

5. Använder du dig av utomhusmatematik? Ge exempel, innehåll och syfte 

 

6. Hur kom det sig att du (inte) började använda dig av att undervisa matematik utomhus?  

 

7. Vilken betydelse anser du att utomhuspedagogik har för barnens lärande i matematik? 

Vad anser du att eleverna lär sig av det? Ge exempel 

 

8. Upplever du att eleverna är annorlunda när ni har undervisning utomhus till skillnad mot 

när ni har den inomhus?  

 

9. Vad anser du om att vara utomhus när du undervisa matematik? (fördelar och 

möjligheter, respektive nackdelar och svårigheter?)  

 

10. Vilka förutsättningar finns för utomhusmatematik på din skola och i närområdet?  

 

11. Anser du att ni har en närmiljö som stimulerar till utveckling och lärande inom 

matematik?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


