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Sammanfattning:  
Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter matematikundervisning utomhus kan ge 

för elevernas utveckling och lärande. Syftet var även att undersöka hur utomhusmatematik kan 

användas som ett komplement till den traditionella inomhusundervisningen i ämnet matematik.  

Studien baserades på en kvalitativ forskningsansats där kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

och ostrukturerade observationer användes som metoder för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Sex lärare i F-3 intervjuades och två observationer på två olika skolor 

genomfördes. Resultatet visar att utomhusmatematiken kompletterar matematikundervisningen 

inomhus genom ett samspel mellan arbetssätt och miljöer. Resultatet visar även på flera positiva 

effekter med utomhusmatematik så som verklighetsanknytning, motivation, fysisk aktivitet, 

hälsa, sinnligt lärande, tillåtande miljö och sociala effekter.  De positiva effekter 

utomhusmatematiken medföljer för elevernas utveckling och lärande bör uppmärksamma fler 

lärare om dess möjligheter.  
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 Hela kroppen behövs 

Ögon kan se och öron kan höra 

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära 

hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå 

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det är att bära 

hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi ska lära oss något om vår jord 

så räcker det inte med bara ord. 

Vi måste komma det nära 

hela kroppen behövs för att lära. 

 Okänd författare 
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1 INLEDNING 
 

Jag har alltid varit intresserad och fascinerad av naturen och vad den har att erbjuda. Vistelse i 

naturen skapar enligt mig ett välmående och den är full med möjligheter för oss människor att 

utforska och lära oss av. Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där barn spenderar mer tid 

inomhus än någonsin både under skoltid och fritid (Winters, Ring & Burriss 2010). Forskning 

visar att människan i dagens moderna samhälle spenderar största delen av den vakna tiden vid 

stillasittande aktiviteter och under en timme om dagen ägnas åt fysiska aktiviteter. För lite 

fysisk aktivitet medför starkt ökad risk för dödlighet, kroniska sjukdomar och hög 

sjukdomsbörda (Statens Folkhälsoinstitut 2012). Barn idag håller på att tappa kontakten till 

naturen. Urbaniseringen leder till färre grönområden för barn att vistas i och barn i dag har inte 

samma rörelsefrihet. Samtidigt råder det ingen tvekan om att människan mår bra av att vistas i 

naturen. Barn spenderar stor del av sin uppväxt i skolan och därmed har skolan en nyckelroll i 

att skapa en för eleverna stark kontakt med naturen (Ekvall 2012). Skolan kan möjliggöra 

elevernas kontakt med naturen genom att använda det utomhuspedagogiska arbetssättet. 

Utomhuspedagogik är en effektiv strategi för att öka den fysiska aktiviteten och förebygga en 

ökning av övervikt och fetma (Ekvall 2012). Utemiljön möjliggör lärande som inte är möjligt i 

det traditionella inomhusklassrummet (Winters, Ring & Burriss 2010).  
 

Forskning visar att vi kommer ihåg: 10 % av det vi läser, 20 % av det vi hör, 30 % av det 

vi ser, 50 % av det vi hör och ser, 70 % av det vi diskuterar, 80 % av det vi upplever och 

95 % av det vi lär ut till andra. (William Glasser 1925-2013) 

(Molander et al. 2012) 

 

Barn lär sig på olika sätt och enligt Lgr11 ska undervisningen innehålla en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer för att främja elevernas harmoniska 

utveckling (Skolverket 2011). Enligt en rapport från Skolverket skapar varierad 

matematikundervisning ökad motivation hos eleverna (Skolverket 2003). Min erfarenhet av 

matematikundervisningen i skolan är att den är förhållandevis enformig och utgörs av 

individuellt räknande i läroboken med få laborativa inslag. Den dominerande läroboksstyrda 

undervisningen leder till att eleverna tappar intresse för matematik (Malmer 2002). Malmer 

(2002) menar att det behövs mer konkreta matematikuppgifter. Matematik är ett abstrakt ämne 

och det behövs varierade arbetsformer för att gynna alla elevers kunskapsutveckling och 

möjlighet till lärande. Mina erfarenheter från skolans värld är att utomhusmatematik är 

obefintlig. Detta anser jag är anmärkningsvärt med tanke på att vi dagligen möter matematik i 

vår vardag. Jag anser att utomhusmatematik kan hjälpa eleverna att koppla ihop matematiken 

till vardagliga sammanhang vilket är ett av målen i läroplanen (Skolverket 2011).  Enligt 

Molander et al. (2012) och Gjesing och Dall Ørskov (2011) gynnar utomhusmatematik 

samarbete. Utomhusmatematik möjliggör även för eleverna att få uppleva och lära genom 

fysisk aktivitet. Arbetssättet ökar den egna kroppsmedvetenheten, fysiska förmågan och 

rörelseglädjen (Gjesing & Dall Ørskov 2011). Molander et al. (2012) och Gjesing och Dall 

Ørskov (2011) framhåller dessutom att utomhusmatematik skapar lust hos eleverna. Barns 

första möte med matematik har stor betydelse för deras fortsatta syn på och inställning till 

matematik och matematikundervisning (Skolverket 2003). Lärare i de yngre skolåren ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande. Vi behöver förändra elevernas syn på matematikämnet så att 

de känner mer glädje och motivation till att lära och det kan utomhusmatematik möjliggöra. 
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Med denna bakgrund är syftet med arbetet att undersöka hur elevernas lärande i matematik 

påverkas av att undervisningen sker i utemiljö och vilka möjligheter undervisning utomhus kan 

ge för elevernas utveckling och lärande. Studien syftar även till att undersöka hur 

utomhusmatematik kan användas som ett komplement till den traditionella 

inomhusundervisningen i ämnet matematik.  

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet utomhuspedagogik benämns inte läroplanen. Det beror troligtvis på att läroplanen 

anger vilka mål och kunskaper som ska uppnås men inte vilka metoder som ska användas för 

att nå målen. Det står att eleverna ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer (Skolverket 

2011). En rapport från Skolverket visar att varierad undervisning är av stor vikt för elevernas 

lust att lära. Variation och flexibilitet är viktigt samt att undvika monoton undervisning. I 

rapporten framhålls att det krävs varierade arbetsformer för en god inlärning (Skolverket 2003).  

Enligt Lgr11 ska läraren stärka elevernas vilja att lära och elevernas tillit till den egna förmågan 

(Skolverket 2011). Att arbeta med matematik i en ny arbetsform, som utomhusmatematik, kan 

väcka lust hos elever som tycker att matematik är svårt. Deras självförtroende stärks när de får 

lyckas med konkreta uppgifter ute (Molander et al. 2012).  

 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 

pröva egna idéer och lösa problem. Elevernas ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar 

samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

(Skolverket 2011:144.) 

 

Eleverna lär sig mer när de arbetar i grupp av den orsaken att den samlade kunskapen blir större. 

Utemiljön möjliggör samarbete eftersom den erbjuder större utrymme för eleverna att diskutera 

och arbeta i grupp (Molander et al. 2012).  

 

Enligt Lgr11 är skapande och lek betydande delar i det aktiva lärandet. Leken har stor betydelse 

för tillägnandet av kunskaper framförallt i de tidigare skolåren. Skolan ska även sträva efter att 

ge elever daglig fysisk aktivitet (Skolverket 2011). Att använda hela kroppen i lärandet gör det 

lättare för elever att minnas kunskapen. Många elever har ett behov av att röra på sig mer 

(Molander et al. 2012). Den fysiska aktiviteten skolans ska sträva efter att erbjuda (Skolverket 

2011) kan möjliggöras med utomhuspedagogik som tillhandahåller mer rörelse än i 

klassrummet (Szczepanski & Dahlgren 2011). 

 

I Lgr11 framgår det även att de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas 

i skolarbetet (Skolverket 2011). Detta kan kopplas ihop med utomhuspedagogikens 

arbetsformer då praktiskt utförande med flera sinnen involverade är en del av 

utomhuspedagogiken (Szczepanski & Dahlgren 2011).  

 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i ämnet matematik i läroplanen står följande:  

 
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens 

uttrycksformer.  
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Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.  

                                                                                                        (Lgr 11:62) 

 

Att koppla matematiken till vardagliga sammanhang kan uppnås genom utomhusmatematik då 

undervisning i utemiljön möjliggör för eleverna att uppleva matematik i verkliga sammanhang 

(Szczepanski & Dahlgren 2011).  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Tidigare forskning om matematikundervisning 

I den nationella undersökningen utförd av Skolverket (2003) påvisas att läromedlet är en alltför 

dominerande ramfaktor i den matematiska undervisningsprocessen.  Enskilt arbete i 

matematikboken är den vanligaste arbetsformen. Läromedlet är en betydande del av 

matematikundervisningen, dock både på gott och ont. Ett bra läromedel kan ha en positiv 

inverkan på undervisningen medan alltför ensidigt användande av läroboken kan bli enformigt 

och leda till att många elever drar sig från ämnet (a.a.).  Jämväl framhåller Löwing (2004) 

läromedlets dominans i matematikundervisning. Hon lyfter fram kommunikationens betydelse 

i matematikundervisningen mellan lärare och elever och mellan elever sinsemellan. Hon menar 

att kommunikationen oftare sker mellan elev och lärobok än mellan lärare och elev och mellan 

elever sinsemellan.  

 

Ahlberg (1995) talar likaledes om hur läroboken styr matematikundervisningen. När elever inte 

klarar diagnoser följer träning av fler uppgifter av samma sort och ihärdigt tränande av tekniker 

som inte är kopplade till förståelse leder inte nödvändigtvis till utveckling av det matematiska 

tänkandet. Ahlberg (1995) menar att när matematikundervisningen sker i ett socialt 

sammanhang stimuleras elevernas nyfikenhet och kreativitet och tillsammans kan de utveckla 

matematisk förståelse genom att lära av varandra. När eleverna i ett erfarenhetsbaserat lärande 

diskuterar olika lösningar på problemlösningsuppgifter utvecklas deras matematiska förståelse. 

Följaktligen synliggörs den språkliga och sociala dimensionen i matematiken (a.a.). Malmer 

(2002) nämner också samtalets betydelse för att möjliggöra utveckling av elevers matematiska 

tänkande.   

 

En god kommunikation med alla elever är av stor vikt. Läraren ska föra ett korrekt matematiskt 

språk, samtidigt ska det vara förståeligt för eleverna. Det matematiska språket kan vara ett 

hinder för elevernas matematikinlärning. Framförallt det abstrakta i matematiken kan upplevas 

svårbegriplig för eleverna (Löwing 2004). Enligt Ahlberg (1995), Löwing (2004)  och Malmer 

(2002) bör matematikundervisningen gå från det konkreta till det abstrakta för att elevernas ska 

få matematisk förståelse. Ett viktigt verktyg för att uppnå abstraktion och kommunikation i 

matematiken är lek (Ahlberg 1995). Löwing (2004) framlyfter brist på matematikdidaktik och 

menar att det inte är materialet som konkretiserar utan hur läraren använder materialet för att 

konkretisera matematiken. Därmed menar hon att läromedlet i sig inte är ett hinder utan hur 

lärare använder läromedlet i matematikundervisningen är avgörande. Kunskaper i 

matematikdidaktisk teori möjliggör strukturerad, välplanerad matematikundervisning anpassad 

efter elevernas förmåga, motivation och förkunskaper. Resultatet av matematikundervisningen 

beror på vad läraren gör med de rörliga ramarna för undervisningen som till exempel val av 

läromedel, elevgruppering, arbetsform och arbetssätt (a.a.). 
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Malmer (2002) framhåller vikten av att arbeta praktiskt av anledningen den att elevernas 

ansvarstagande kan utvecklas. Under det praktiska arbetet blir eleverna aktiva deltagare i 

undervisningen och får själva upptäcka och utforska matematik, vilket leder till ökad 

matematisk förståelse. Vidare menar hon att elevernas engagemang ökar när de får arbeta 

praktiskt med konkreta laborativa uppgifter och med olika problemlösningsuppgifter. Malmer 

(2002) påvisar likt Ahlberg (1995) betydelsen av samtal kring uppgifter. I samtalet får eleverna 

sätta ord på vad de gör och ser, vilket är viktigt för deras begreppsförståelse. På detta sätt 

synliggörs elevernas tankar och de får se matematiken ur olika perspektiv. Det är viktigt att 

matematikuppgifterna sätts in i ett meningsfullt sammanhang för eleverna. Malmer (2002) 

framlyfter varierad matematikundervisning och att lärare bör använda fler konkreta laborativa 

uppgifter där flera sinnen och representationsformer involveras i lärandet.  

 

1.2.2 Historisk tillbakablick av utomhuspedagogikens rötter 

Utomhuspedagogikens rötter kan härledas långt tillbaka i tiden till de antika grekerna. Den 

grekiska naturfilosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) hade en holistisk syn på naturen och ansåg 

att verkligheten skulle uppnås genom våra sinnen och praktiska erfarenheter (Szczepanski 

2007). Nästa person att föra vidare dessa idéer var den tjeckiske pedagogen J. A. Comenius 

(1592-1670). Han förespråkade ett lärande i autentisk miljö och använde trädgården som 

metafor för lärande. Han ansåg att alla sinnena ska involveras i lärandet så långt som möjligt 

(Dahlgren & Szczepanski 2004). Därefter följde den franska filosofen Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1784) som utvecklade Comenius metoder och starkt betonade barns möte med 

verkligheten. Han ansåg att lärande sker genom förstahands erfarenheter med hjälp av sinnena 

(Szczepanski 2007).  

 

Ellen Key (1849-1926) var en förkämpe för alternativ pedagogik som kritiserade skolans 

ensidiga representation av verkligheten. Hon förespråkade landskapet och andra lärandemiljöer 

än klassrummet för kunskapsbildande och betonade att kunskap inte bara ska sökas i bibliotek 

utan i verkligheten. Vikten av ett samspel mellan en aktiv individ och en aktiv miljö framlyfts 

av både Key och John Dewey (1859-1952) (Dahlgren & Szczepanski 2004).    

 

Begreppet utomhuspedagogik myntades i akademiska sammanhang i USA i mitten av 1860-

talet då kurser genomfördes i syfte att stärka förbindelsen med naturen. Det skapades ett behov 

av outdoor education, den engelska benämningen av begreppet, för att levandegöra läroplanens 

intentioner. Teori och praktik sammanlänkades i landskapsmiljön för att uppleva begrepp och 

fenomen i sina naturliga sammanhang. Den ordinarie inlärningsmiljön kompletterades av ett 

mer erfarenhetsbaserat lärande. Med den reformpedagogiska rörelsen kom en ökad insikt om 

sinnenas betydelse för undervisning. En central gestalt i denna framväxande pedagogik var 

pragmatikern John Dewey (1859-1952), tidigare nämnd ovan, som argumenterade för ett 

samspel mellan teori och praktik (Szcepanski & Dahlgren 2011). Dewey (2004) myntade 

begreppet ”learning by doing”, att lära genom att göra, ett synsätt på lärande där 

kunskapsbildning sker genom praktiska erfarenheter av den fysiska omgivningen. Eleverna ska 

ges möjlighet att pröva sig fram och experimentera för att sedan koppla det praktiska till det 

teoretiska (a.a.). I den handlingsburna pedagogiken som växte fram i slutet av 1800-talet blev 

omgivningen en plats för elevens naturliga lärande och reflektion kopplad till det praktiska 

erfarandet en viktig del av lärprocessen. Även Lev Vygotskys (1896 – 1934) teorier om lärande 

kan kopplas ihop med utomhuspedagogiken (Szcepanski & Dahlgren 2011). Vygotsky (1995), 

förespråkare för det sociokulturella perspektivet, ansåg att vi lär oss i samspel med andra. 
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Språket är människans viktigaste redskap i tillägnandet av kunskaper. Vygotsky (1995) menar 

att barn lär sig genom att vara aktiva och kreativitet och fantasi är viktiga element i 

inlärningsprocessen. Barn som upplever mycket utvecklar en viktig fantasiförmåga. Därmed 

förutsätter fantasi verklighet och vise versa. Möjligheten till fantasi ökar ju fler upplevelser barn 

får i verkligheten. Enligt Vygotsky (2001) bör all utbildning vara relaterad till vardagen då 

barnen tillägnar sig kunskap i vardagliga sammanhang. Han anser att den direkta kontakten med 

naturen är en naturlig lärmiljö för människan.  

 

Både Dewey och Vygotsky införde den sociala dimensionen av ett erfarenhetsbaserat lärande. 

De lyfter fram det sociala sammanhangets betydelse för lärandet. De belyser reflektionens 

betydande koppling till det verkliga erfarandet som kräver upplevelser i meningsfulla 

situationer och sammanhang (Szczepanski & Dahlgren 2011).  

 

Denna bildningshistoria visar ett erfarenhetsbaserat och handlingsinriktat lärande och sökande 

efter kunskap med användning av våra sinnen. Även andra välkända gestalter som Carl von 

Linné (1707 - 1778), Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) Friedrich Fröbel (1782 - 1852), 

Maria Montessori (1870 - 1952) och Célestin Freinet (1896 - 1966) har en viktig pedagogisk 

roll av den orsaken att de utgör ett ramverk för förståelsen av det autentiska lärandets 

idétradition (a.a.), men de berörs inte närmare i denna studie. 

 

1.2.3 Utomhuspedagogik  

Utomhuspedagogik är ett komplext och brett begrepp som berör ett brett spektrum av 

undervisningsområden i många olika miljöer (Rickinson et al. 2004, Szczepanski & Dahlgren 

2011). I början av 1990-talet introducerades begreppet utomhuspedagogik i Sverige för första 

gången i ett akademiskt sammanhang vid det som senare blev Centrum för Miljö- och 

Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet (Szczepanski & Dahlgren 2011). Enligt 

nationellt centrum för utomhuspedagogiks (NCU) definition är utomhuspedagogik  

ett förhållningssätt som avser lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på 

konkreta erfarenheter i autentiska situationer. De definierar begreppet vidare:  
 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

innebär:  

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  

 

(Nationellt centrum för utomhuspedagogik 2017). 

 

Utomhuspedagogiken kännetecknas av att den grundar sig på erfarenheter utanför texterna och 

den litterära kulturen. Lärandet som ger oss våra erfarenheter bildas i en växelverkan mellan 

fysiska och textbaserade praktiker. Den fysiska miljön erhåller sinnlig erfarenhet eleverna 

erövrar utanför texterna och klassrummet är inte endast ett komplement till litterär bildning utan 

även en djupare kunskap (Dahlgren & Szczepanski 2004). Moffett (2011) definierar begreppet 

utomhuspedagogik i stora drag innefattande all lärprocess som äger rum utanför 

klassrumsmiljön under skoldagen, efter skoldagen eller under loven. Utomhuspedagogik kan te 

sig i många olika former som utomhuslek, projekt på skolgården och i närområdet, besök på 

museer och kulturbesök, naturvetenskapliga och geografiska utflykter och äventyrsaktiviteter 

utomhus men har följande aspekter gemensamt. All form av utomhuspedagogik ger direkt 
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upplevelse av verkligheten. Utomhuspedagogik är verkligt lärande och kan därför bidra till att 

levandegöra skolämnen. Lärande i utemiljö är aktivt och involverar deltagarna i lärande genom 

det de gör, möter och upptäcker (a.a.). Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) är viktiga delar 

av utomhusundervisningens didaktik och kännetecken helhetsupplevelse, tematisk integration 

och direkt upplevelse av lärandeföremål. Lärandet i utemiljön är en helhetsupplevelse av vår 

omgivning som inte delas upp i olika ämnen utan istället integreras flera ämnen i 

undervisningen.  

 

1.2.4 Utomhusmatematik  

Det finns ingen definition av begreppet utomhusmatematik. Begreppet existerar inom begreppet 

utomhuspedagogik som beskrivits ovan. Utomhuspedagogik är ett ämnesövergripande 

utbildningsområde (NCU 2017) i varav matematik såväl som alla ämnen kan bedrivas 

(Dahlgren & Szczepanski 2004). Moffett (2011) hävdar att utomhusundervisning inte behöver 

bedrivas utanför skolans område utan skolgården är en lämplig plats för att undervisa matematik 

i en mer meningsfull kontext. Skolgården ger möjlighet för eleverna att utveckla sina 

matematiska kunskaper och få förståelse för matematikens betydelse i vardagslivet. Enligt 

Saleh et al. (2017) är utomhusmatematik matematik som bygger på lärandeaktiviteter utanför 

klassrummet. Platser att bedriva utomhusmatematik kan vara skolgården, trädgården, torget, 

sjukhus, poliskontor och andra platser.  

 

Lärande ute och inne i växelverkan 

Szczepanski och Dahlgren (2011) lyfter fram variationens betydelse för lärande. De menar att 

lärande bör ske på olika platser och i olika sammanhang särskilt för elever i de lägre skolåren. 

Utemiljön erbjuder ett varierat lärande vilket tillgodoser elevernas olika inlärningsstilar 

Skogsmiljön erbjuder olika och varierade möjligheter för lärandeaktiviteter och lekar som 

främjar nya kontakter i naturen. Kombinationen mellan det teoretiska och det praktiska i 

utemiljön skapar en helhetsupplevelse (Dahlgren & Szczepanski 2004). Detta stödjer Moffetts 

(2011) studie som visar att eleverna har lättare att förstå helheten när den traditionella 

klassrumsundervisningen kombinerades med utomhusmatematik. Utomhusmatematik är ett bra 

komplement till traditionell klassrumsundervisning. Lärande i utemiljö ger möjlighet att koppla 

ihop teori och praktik genom direkt upplevelse av exempelvis matematiska begrepp (Moffett 

2011, Dahlgren & Szczepanski 2004). Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011) bör det ske en 

växelverkan mellan lärande inomhus och utomhus. Utomhusundervisningen innefattar inte 

endast den formulerade kunskapen utan även den tysta kunskapen. ”Den tysta, ännu icke 

formulerade kunskapen, den som sitter i muskelns spänning, i äpplets doft, i kroppens rytm, i 

sinnets proportioner, i språkets rikedom bortom grammatikens och ordlistans korrekthet, bär 

vår kultur.” (Dahlgren & Szczepanski 2004:12). Dahlgren och Szczepanski (2004) framhäver 

värdet i utomhusmiljön som åskådliggör det abstrakta. 

 

Jämväl menar Young och Marroquin (2008) att lärande i utemiljön tillhandahåller kopplingar 

från konkret till visuellt till abstrakt lärande. Matematiska begrepp är så abstrakta att man måste 

skapa en bro eller stöd från det konkreta till det halvkonkreta och följaktligen till det abstrakta, 

för att eleverna ska lyckas. Ett sådant lärande kräver nya, öppna, motiverande miljöer, som 

exempelvis skolgården, för undervisning av matematik (a.a.). Utomhusmatematik ger praktisk 

erfarande av matematik i en meningsfull kontext (Winters, Ring & Burriss 2010, Basile 1999). 

Utomhusundervisningens praktiska erfarande kombineras med inomhusundervisningen och 

motiverar dem till undervisningen i klassrummet (Mygind 2009). Moffetts (2011) studie visade 
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även att det var fördelaktigt att många av utomhusaktiviteterna var praktiska. ”Doing” är bättre 

än ett mer formellt tillvägagångssätt i klassrummet.  

 

Barn kan lära sig både inom och utanför klassrummet och lärare kan ge en lekfull utveckling 

av informella och formella matematiska begrepp utomhus (Basile 1999, Young & Marroquin 

2008). Leken framhåller även Molander et al. (2012) och menar att eleverna genom lek och 

övningar utomhus kan få en bredare förståelse för matematik. Matematik finns inte endast i 

läroboken utan överallt omkring oss (a.a.).  

 

Grupparbeten är vanligt förekommande arbetssätt i utomhusmatematik. Molander et al. (2012) 

menar att utförandet av en aktivitet inte automatiskt genererar kunskap utan innehållet och 

resultaten måste diskuteras med eleverna. Eleverna behöver sätta ord på vad de gör och vad de 

lär sig. Molander et al. (2012) menar att samarbete sker naturligt när man arbetar ute. Enligt 

Dahlgren och Szczepanski (2004) förekommer det en meningsfull kommunikation i lärandet 

utomhus. I möten med verkligheten uppstår frågor kring allt som existerar på dessa platser.  

Naturen erbjuder stor variation av naturmaterial som kan användas i undervisningen. Barnen 

kan använda sin fantasi och kreativitet till att själva skapa och konstruera med olika 

naturmaterial. Praktiskt utförande i utomhusmiljön erbjuder ett varierat lärande och utveckling, 

varav barnen kan lära och utvecklas i matematiken och språket. Matematiska och språkliga 

begrepp kan synliggöras i exempelvis kottens mönster och utseende (Szczepanski 2007).  

 

I Young och Marroquins (2008) studie användes matematiska symboler uppritade på 

skolgården i matematikundervisningen utomhus. Med de geometriska figurerna studerades 

form, storlek, orientering, omkrets, yta, symmetri och ordförråd. Det var ett lärande där eleverna 

var aktiva deltagare och de ritade figurerna på skolgården användes på många sätt för att stödja 

matematiska begrepp och färdigheter, bland annat med sina egna kroppar. Författarna menar 

att det utomhuslärandet skapade större förståelse för abstrakta begrepp.   

 

I Winters, Ring och Burriss (2010) studie användes naturens resurser i form av frön och plantor 

i matematikundervisningen utomhus. De använde trädgården för att leta efter exempelvis 

geometriska former. I Moffetts (2011) studie arbetade de med ”Mathematics trail” vilket 

innebär att resurser och tillgångar i miljön används som en stimulans för matematiska 

aktiviteter. Det kan vara byggnader, vägar, trädgårdar, lekplatser och skogar.  Moffett (2011) 

menar likt Szczepanski (2007) att miljön är rik på möjligheter att utveckla matematiska 

kunskaper, färdigheter och förståelse. Utomhusmatematik behöver inte kosta pengar. Naturliga 

material som kottar, pinnar, träd och mossa kan användas i undervisningen och även material 

från skolgården som leksaker, stenar och andra föremål (Moffett 2011).  

 

1.2.5 Effekter med utomhusmatematik och utomhuspedagogik 

Fysisk aktivitet 

Szczepanski & Dahlgren (2011) framhåller kroppsrörelsens betydelse för lärandet. I deras 

studie framkommer vikten av ett lärande med hela kroppen där rörelse är i kombination med 

lärande. Eleverna får sitt rörelsebehov tillgodosett och har lättare att koncentrera sig och ta in 

nya kunskaper. Utomhusundervisning förstärker och befrämjar lärande genom praktisk rörlig 

erfarande. Det föreligger ett värde i fysisk aktivitet för lärandet av ämnet matematik. 

Inlärningen av ämnet matematik kan förstärkas genom kroppslig rörelse. Detta sker genom att 

minnesspår bildas via det vestibulära sinnet, (jämvikts-/ balanssinnet), det kinestetiska systemet 

(rörelse-/hållnings-sinnet) och det taktila sinnet (beröringssinnet) (Szczepanski & Dahlgren 
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2011). Rörelse hjälper lärandet eftersom mer av hjärnan aktiveras under fysiska aktiviteter än 

vid stillasittande aktiviteter. Hjärnforskning visar en signifikant koppling mellan rörelse och 

tänkande eftersom fysisk rörelse genererar en mental bild i elevens sinne (Young & Marroquin 

2008). Dahlgren och Szczepanski (2004) hänvisar till Ericssons (2002) interventionsstudie av 

251 elever i årskurs 1-3 som visar att elevers resultat i matematik blir bättre om de ökar 

rörelseaktiviteter med en timme om dagen. Genom utomhusmatematiken får eleverna uppleva 

och lära genom fysisk aktivitet vilket Gjesing och Dall Ørskov (2011) framhåller positivt. Det 

ökar även den egna kroppsmedvetenheten, fysiska förmågan och rörelseglädjen hos eleverna 

(a.a.). 

 

Myginds (2009) studie visade att eleverna var mer aktiva under lektionerna utomhus än 

lektionerna inomhus. Skogsmiljön inbjuder eleverna på ett naturligt sätt till att bli mer aktiva. 

Det finns inga stolar att sitta på såsom i klassrummet. Waite (2010) framhåller också vikten av 

fysisk aktivitet och menar att utomhusundervisning möjliggör för eleverna att göra av med 

energi men även i den bemärkelsen att den uppmuntrar till kreativitet. Utomhusmiljön erbjuder 

utrymme och frihet att röra sig samt taktila element i lärandet. Utrymmet i utemiljön möjliggör 

även flexibilitet att experimentera och upptäcka verkligt praktiskt lärande (a.a.). 

 

Hälsa  

Enligt Moffett (2011) ger utomhusmatematik möjlighet till träning vilket ökar barnens fysiska 

hälsa, koordination och välmående. Matematikundervisning utomhus främjar hälsa och 

livskvalitet genom den kroppsliga aktiviteten (Szczepanski & Dahlgren 2011). 

Utomhuspedagogik är en effektiv strategi för att öka den fysiska aktiviteten och förebygga en 

ökning av övervikt och fetma (Ekvall 2012). 

 

Sinnligt lärande  

Szczepanski och Dahlgren (2011) framhåller kroppsrörelsens och sinnenas betydelse för 

lärandet. I deras studie framkommer vikten av multimodal sinnesupplevelse, ett lärande med 

hela kroppen. Jämväl framhåller Molander et al. (2012) betydelsen av att använda fler sinnen i 

lärandet och menar att det resulterar i att eleverna förstår och minns bättre. 

Utomhusundervisning är aktivt och involverar eleverna i lärandet genom det de gör, möter och 

upptäcker (Moffett 2011).  Detta framhåller även Dahlgren och Szczepanski (2004) som 

uttrycker att autenciteten ökar genom att eleverna får beröra, känna och agera i den fysiska 

miljön. Därmed anser de att andra platser för lärande bör ingå i undervisningen, så som parken 

och skolgården. Användandet av våra sinnen är en förutsättning för att kunna vara kreativa och 

kreativitet är en central kvalitet i all kunskaps- och färdighetsutveckling (a.a.). Sensorisk 

kontextualisering har visat sig vara ett hjälpmedel till att minnas. Det föreligger ett värde i att 

sammankoppla flera sinnen, vikten av den affektiva dimensionen och fysiken med upplevelsen 

av utomhusundervisningen (Waite 2010).   

 

Lärande i utemiljö medför förutsättningar för en ökad kroppssensorik eftersom rörelse på ett 

naturligt sätt ingår i utomhusdidaktiken. Vakenhetsgraden blir högre ju fler impulser som går 

från det limbiska systemet till hjärnbarken. En vaken mottagare är en förutsättning för att 

lärande ska ske. Den neurobiologiska forskningen visar att efter endast 10-12 min avtar vår 

koncentrationsförmåga och uppmärksamhet. Vi kan öka vakenhetsgraden genom att använda 

alla våra fem sinnen; lukt, känsel, smak, syn och hörsel i lärandeprocessen. När hela kroppen 

involveras i lärandet i utemiljön stimuleras känslan som är en viktig aspekt av vårt lärande. 

Våra känslor hjälper oss att sortera våra upplevelser av världen omkring oss (Dahlgren & 

Szczepanski 2004). 
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Verklighetsanknytning  

En av fördelarna med utomhusmatematik är möjligheten för eleverna att uppleva och applicera 

deras matematiska kunskap, förmågor och förståelse till verkliga situationer som en del av deras 

vardagliga liv, samt förståelsen av matematiken i vardagen. Detta resulterar i att 

matematikundervisningen sker i en meningsfull kontext där matematiken levandegörs (Moffett 

2011, Winters, Ring & Burriss 2010, Saleh et.al 2017, Szczepanski & Dahlgren 2011). Eleverna 

får lära sig att matematiken är runt omkring dem. Utomhusmatematiken medför kunskaper i en 

autentisk kontext där elever kan utveckla bred verklighetsautencitet av den naturliga världen. 

Enligt Young och Marroquin (2008) har en lektion inomhus inte samma autencitet som en 

lektion utomhus, av den orsaken att det är mer användning av verkliga objekt utomhus (a.a.).  

Winters, Ring och Burriss (2010) anser att matematik måste vara viktigt och överförbart till 

miljöer utanför klassväggarna. Szczepanski och Dahlgren (2011) betonar också betydelsen av 

autencitet, det vill säga upplevelser i naturliga sammanhang. De menar att samspel med 

omgivningen utomhus kan ge en bättre verklighetsanknytning (a.a.). Landskapet är ett medel 

för åskådliggörandet av det abstrakta, vilket underlättar lärandesituationen. Den centrala 

kreativa kvaliteten för all kunskapsbildning utgörs av förmågan att skapa förståelse för 

omvärlden genom sina sinnen. Användandet av våra sinnen ökar när undervisningen 

verklighetsanknyts. Autenciteten ökar när eleverna är aktiva, känner och rör sig i den fysiska 

miljön. Därmed anser Dahlgren och Szczepanski (2004) att vi bör använda alternativa rum för 

lärande, såsom skolgården, skogen, parken och även möjliggöra kontakten med en större mängd 

olika miljöer, där eleverna kan använda alla sina sinnen i lärandet. Det autentiska lärandet i 

utemiljön kan kompensera den symboliska representationen av verkligheten innemiljön 

erbjuder (a.a.). 

 

Eleverna får använda sina matematiska kunskaper i praktiken vilket gör det lättare för dem att 

koppla kunskaperna till det verkliga livet än de läroboksbaserade uppgifterna. Det 

medvetandegör eleverna om att matematiken inte endast är ett isolerat skolämne inom 

klassrummets väggar utan finns överallt omkring oss i livet (Moffett 2011). I Salehs et.al (2017) 

studie relaterade eleverna antalet spelkulor med siffror. De verkliga lärandeobjekten blir en 

kontext för att hjälpa elever förstå matematiska kopplingar. På så sätt menar Saleh et al. (2017) 

att utomhusundervisningen möjliggör för elever att koppla ihop olika objekt i vardagen.  

 

Direkta observationer i verkligheten är en del av matematisk inlärning som är väsentlig för 

identifiering av mönster, främja problemlösning och utveckla rumsuppfattning och resonerande 

(Basile 1999). Basile (1999) skriver om datainsamling i utemiljön och menar att det är en 

process i vilken eleverna kan göra kopplingar mellan matematiska begrepp, i en variation av 

ämnesområden, och verkligheten. När elever samlar in data ser de hur tidigare kunskaper om 

nummer, storlek, form och mönster relaterar till saker omkring dem. De får exempelvis 

förståelse för att de kan använda nummer som hjälp för att räkna och registrera antalet kronblad 

på olika blommor, de kan använda icke-standardiserad mätutrustning för att undersöka träds 

omkrets och jämföra storlek, eller samla in data om allt omkring dem med olika mönster. Att 

ta ut barn utomhus för att undersöka matematik ger dem verklig erfarenhet som de annars inte 

hade fått (a.a.). Winters, Ring och Burriss (2010) ger också exempel för hur 

matematikundervisningen verklighetsanknyts. De menar att genom att använda exempelvis en 

trädgård som en kontext för att lära matematik har barnen möjlighet att förstå innebörden av 

skriftliga siffror för antalet örter som är planterade i trädgården. Det kan vara aktiviteter som 

att räkna antalet frön som ska planteras, antalet plantor som växer och antalet örter som plockas 

i trädgården. I deras studie är eleverna dessutom engagerade i räkne- och bråkaktiviteter kopplat 

till ett recept för örtkex. Trädgården erbjuder dessutom många sätt för eleverna att lära geometri 
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och mått i en realistisk kontext. Eleverna får utforska och leta efter former i verkligheten. 

Mätaktiviteterna hjälper eleverna att utveckla begreppen längd och volym. Eleverna deltar även 

i sorteringsaktiviteter då de placerar örterna i ordning utefter deras storlek. Vissa örter kan 

sorteras baserat på längden av bladet och en del på volymen av plantan (a.a.). Enligt Waite 

(2011) uppfyller undervisning utomhus barnens önskan om att knyta an till naturen i 

meningsfulla sammanhang. Den ger eleverna verkliga upplevelser av världen, riktiga kunskaper 

(a.a.).  

 

Motivation   

Matematikundervisningen utomhus möter elevernas intressen och förmågor (Winters, Ring & 

Burriss 2010). Utomhuspedagogik är fördelaktigt för motivationen, såväl hos eleverna som hos 

läraren (Winters, Ring & Burriss 2010, Moffett 2011, Waite 2010, Young & Marroquin 2008, 

Mygind 2009). Enligt Winters, Ring och Burriss (2010) är eleverna mer entusiastiska till att 

studera matematik när undervisningen sker i utemiljön. Moffetts (2011) studie visar att det är 

lustfullt av den orsaken att lärandet sker i en verklig och meningsfull kontext. Sådana aktiviteter 

skapar glädje och positiva minnen hos eleverna. Flera studier av utomhusmatematik visar på 

positiv respons från eleverna av att arbeta med matematik utomhus (Moffett 2011, Young & 

Marroquin 2008, Saleh et. al 2017). Moffetts (2011) studie visar att 

utomhusmatematikaktiviteterna uppskattades av eleverna och motiverade dem mer än 

matematikundervisning i klassrummet. Utomhusundervisningen gör eleverna mer exalterade 

till att lära sig matematik och därmed ökar deras intresse för matematik (Saleh et al. 2017). 

Även Myginds (2009) studie visar att eleverna var anmärkningsvärt mer nöjda i utomhusmiljön 

än inomhus. Eleverna upplevde mindre störande ljud i skogen än i klassrummet och det var 

därmed mindre "slöhet" med skolarbetet och större stöd för grupparbete. Lärarnas engagemang, 

kompetens och positiva inställning till utomhusundervisning visade sig vara avgörande även 

för elevernas inställning (a.a.).   

 

Waite (2010) framhåller likaså elevers motivation till lärande utomhus och menar att de 

upplever glädje på grund av frihet. Fördelarna är att alla är mer fria och utforskande och en 

balans skapas genom att de kopplar de fria utforskande lärandeaktiviteterna till läroplanen. Det 

gynnar även barn med beteendesvårigheter eftersom utomhusundervisningen erbjuder en öppen 

miljö. Barn beter sig annorlunda eftersom de är mycket friare i den öppna miljön. Följaktligen 

visar även Waites (2010) studie att eleverna blev motiverade då de involverades i planeringen 

av utomhusundervisningen. Utomhusundervisningen anpassades efter elevernas intressen och 

det skapade högre engagemang hos eleverna. Enligt Waites (2010) studie uppvisade eleverna 

mer spontanitet ute. I utomhusmiljön fick eleverna utlopp för sina egna idéer istället för att 

endast svara på lärarens frågor (a.a.). Friheten i utomhuskontexten ses bidra till beteende-, 

personlighets- och social utveckling (Waite 2011).  

 

Sociala effekter 

Det finns affektiva fördelar med utomhusundervisningen så som förbättringar i social färdighet 

samt kommunikation och ledarskap. Studier har även visat på förbättring i social kompetens. 

Eleverna har utvecklat teamwork genom kooperativa aktiviteter och grupprojekt vilket 

resulterat i bättre gruppsammanhållning. Det sker en social utveckling hos eleverna i och med 

att utomhusundervisningen innefattar samarbete, kommunikation och gruppstärkande 

aktiviteter (Rickinson et al. 2004, Mygind 2009). Moffett (2011) framhäver också att 

utomhuspedagogiken främjar elevernas sociala utveckling. Aktiviteter i utemiljön möjliggör 

nya sociala relationer mellan elever (Mygind 2009). Enligt Waites (2010) studie betraktades 
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barnen som aktiva elever som kan förstå världen, så att kunskap inte ses som överförd, utan 

skapad genom social interaktion. Det representerar en samkonstruktivistisk pedagogik 

konstruerad mellan barn, vuxna och platser för att skapa undervisningsmöjligheter genom 

direkt erfarenhet.  

 

Enligt Gjesing och Dall Ørskov (2011) stimulerar utomhusmatematik socialt samspel. Eleverna 

lär sig samarbeta med sina klasskamrater och bygger relationer. Detta anser även Molander et 

al. (2012) och menar att det finns mer utrymme utomhus vilket möjliggör för elever att diskutera 

och arbeta i grupp utan att störa varandra. Även Szczepanskis och Dahlgrens (2011) studie visar 

på ökad social gemenskap. De sociala relationerna mellan elever och lärare stärktes. Lärandet i 

utemiljön sågs frambringa ett annat socialt samspel i lärandet än inomhus.   

 

1.2.6 Svårigheter med utomhusmatematik 

Enligt Moffett (2011) påverkar bristen på lärarnas kompetens och självförtroende användning 

av utomhusmatematik i skolorna. Lärarna upplever en tvekan till att prova något nytt och går 

hellre på trygghet. Lärarna i Moffetts (2011) studie uppgav däremot att de kände sig mer säkra 

med arbetssättet efter att ha arbetat med det några veckor. Hälso- och säkerhetsoro är en annan 

svårighet lärarna framhåller i studien. De menar att elever kan skada sig utomhus och att 

utrymmet gör att det kan vara svårt att hålla reda på alla elever, framförallt om det är 

otillräckliga resurser. För stora elevgrupper påverkar också användningen av 

utomhusmatematik varav fler lärare skulle behövas, alternativt mindre elevgrupper. I studien 

framgår det även att vädret är en annan faktor som kan ha negativ inverkan på 

matematikundervisningen utomhus. När det är hög värme blir eleverna varma och behöver 

dricka vatten flera gånger under lektionen vilket skapar problem. Vid kallt väder kan eleverna 

klaga på att de fryser. I studien framförs även andra faktorer så som tidsbrist och oro för 

elevernas beteenden, att de skulle vara stökigare utomhus. Eleverna i studien uppgav att de ser 

utomhusmatematiken som en lekfullare lektion vilket Moffett (2011) inte menar är negativt 

utan ökar elevernas motivation. Rickinson et al. (2004) och Waite (2010) framhäver även 

svårigheterna: bristande kunskap och självförtroende, tidsbrist, otillräckliga resurser på grund 

av för stora klasser, hälsa och säkerhet och för lite stöd från läroplanen.  

 

1.3 Frågeställningar 

Undersökningen syftar ge svar på följande frågeställningar:  

 

1) Hur arbetar lärare i F-3 med utomhusmatematik? 

2) Vilka effekter uppfattar lärare i F-3 att utomhusmatematiken har för elevernas lärande? 
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2 METOD 
Den metodologiska forskningsansatsen i denna studie är kvalitativ eftersom vikten är förlagd 

på uppfattningar och åsikter om utomhusmatematik hos grundskollärare i F-3. Kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer har används för att besvara studiens 

forskningsfrågor.  

2.1 Urval 

Vid urvalet av respondenter att intervjua användes ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval 

innebär att forskaren väljer ut intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna 

(Bryman 2011). Urvalet av lärare styrdes av studiens forskningsfrågor vilket medförde att lärare 

som har erfarenhet av att ha arbetat med utomhusmatematik valdes ut att intervjua. Studien 

valde att rikta in sig på lärare med erfarenhet av utomhusmatematik för att undersöka hur 

utomhusmatematik bedrivs i praktiken. För att undersöka utomhusmatematikens möjligheter 

ansågs lärare, som själva har erfarenhet av att ha arbetat med utomhusmatematik, lämpliga att 

intervjua. Sex lärare från fem olika skolor i tre olika kommuner deltog i undersökningen. 

Lärarna arbetar i förskoleklass och grundskolans lägre åldrar och samtliga lärare har lång 

erfarenhet av läraryrket, mellan 10-44 år. Fem av lärarna har lärarutbildning och en av lärarna 

är utbildad förskollärare. Samtliga lärare har flera års erfarenhet av arbete med 

utomhusmatematik i undervisningen, mellan 4-38 års erfarenhet av arbetssättet. Lärarna har 

alla lite fortbildning i utomhuspedagogik. För en av lärarna ingick utomhuspedagogik i en av 

kurserna i lärarutbildningen. Samtliga lärare har gått kurser om utomhuspedagogik på 

naturskolan eller friluftsfrämjandet. De har även förkovrat sig med böcker och material om 

utomhuspedagogik och utomhusmatematik.  

 

 

Tabell 1. Presentation av lärarna  

 Utbildning Årskurs Antal år 

som 

verksam 

lärare  

Arbetserfarenhet 

med 

utomhusmatematik 

Fortbildning i 

utomhuspedagogik 

Lärare 

1 

Grundskollärare F-6 2 25 20 Ja 

Lärare 

2 

Lärarutbildning F-6 Förskoleklass 10-12 8 år Ja 

Lärare 

3 

Lärare för de yngre 

åldrarna upp till 

förskoleklass 

Förskoleklass 38 38 år Ja 

Lärare 

4 

Förskollärare. 

Påbyggnad montessori   

Förskoleklass 30 8 år Ja 

Lärare 

5 

Förskollärare, 

rektorsutbildning, 

grundskollärare F-3. 

Påbyggnad inom 

montessori 

2 och 3, 

integrerad 

klass 

14 4, 5 år Ja 

Lärare 

6 

Lågstadielärare 1-3 1 44 7 år Ja 
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Vid urvalet av skolor att observera användes likt intervjuerna ett målstyrt urval. De lärare som 

deltagit i intervjuerna tillfrågades om observation av en utomhuslektion i matematik var möjlig. 

Två av skolorna godkände detta. Lärarna i de två klasserna som observerades gav sitt samtycke 

till att en observation fick genomföras. Skolorna betecknas skola 1 respektive 2 i 

undersökningen. Skola 1 är där lärare 1 arbetar med en årskurs två och vid observationstillfället 

deltog 17 elever i matematiklektionen utomhus tillsammans med lärare 1 och en fritidspedagog. 

Skola 2 är där lärare 2 arbetar med en förskoleklass och 23 elever deltog vid 

observationstillfället tillsammans med lärare 2 och hennes kollega.  

 

2.1.1 Etiska principer 

Vid forskning har samhällets medborgare ett befogat krav på att känslig information ska 

skyddas så att de inte drabbas av negativa effekter av forskning. Detta krav kallas 

individskyddskravet och är utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Denna studie 

har utgått ifrån individskyddskravet som är uppdelad i fyra olika krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet 

Enligt informationskravet ska deltagarna i studien informeras om studiens syfte och sin rätt att 

avbryta innan de ger sitt samtycke att delta (Bryman 2011). Ett informationsbrev skickades 

således ut till deltagarna där de informerades om undersökningens syfte, att det är frivilligt att 

delta och att de därmed har rätt att undandra uttalanden eller avbryta sin medverkan när som 

helst, innan de gav sitt godkännande att delta i undersökningen.  

 

Samtyckeskravet 

I enlighet med samtyckeskravet har deltagarna i undersökningen rätt att själva bestämma över 

sin medverkan (Bryman 2011). Respondenterna gav sitt godkännande genom att underteckna 

ett samtyckesbrev om att studien följer de fyra etiska principerna. Vid observation måste 

gruppen godkänna observatörens närvaro men enligt Patel och Davidsson (2003) räcker det 

med att läraren ger tillstånd när en observation i en skolklass ska ske. Därmed tillfrågades 

lärarna om godkännande att genomföra observationerna vilka gav sitt samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att respondenterna garanteras konfidentialitet. Uppgifter om respondenterna 

kommer inte att kunna identifieras och uppgifterna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt 

informationen (Byman 2011). Respondenterna informerades om att deras identiteter förblir 

anonyma och information som namn och arbetsplats är skyddade. I studien byts lärarnas namn 

ut till lärare 1,2,3 osv. och skolorna namnges skola 1 och 2 för att skydda deras identiteter.  

 

Nyttjandekravet 

Det här kravet innebär att alla insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål 

(a.a.). Respondenterna underrättades om att intervjun kommer att spelas in, transkriberas och 

analyseras. Utvalda delar kommer att användas i uppsatsen. Deltagarna informerades om att de 

uppgifter som samlas in under undersökningen endast kommer användas för 

forskningsändamålet. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet men efter 

examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle.  
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få svar på studiens forskningsfrågor har kvalitativa semistrukturerade intervjuer och icke 

deltagande ostrukturerade observationer använts som forskningsmetoder för undersökningen. 

Kvalitativa intervjuer är inriktade på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt 

(Bryman 2011). Då studien syftar till att undersöka lärares uppfattningar om 

utomhusmatematikens effekter för lärande är kvalitativa intervjuer en passande metod för att 

undersöka detta. Intervjuer ger djupgående information då följdfrågor är möjliga, vilket ger 

möjlighet till utförliga svar (Johansson & Svedner 2010). Semistrukturerade intervjuer är öppna 

och flexibla. En intervjuguide innehållande en lista med frågeställningar används som grund 

för intervjun. Frågorna kan komma i olika ordning och nya följdfrågor är möjliga (Bryman 

2011). Semistrukturerade intervjuer ansågs vara passande för undersökningen av den orsaken 

att intervjuguidens strukturerade teman och frågeställningar tydliggör undersökningens fokus, 

samtidigt som intervjun är flexibel till den grad att nya följdfrågor är möjliga.  Intervjuguiden 

består av tre frågeområden; bakgrund, utomhuspedagogik och utomhusmatematik, skillnader 

utomhusmatematik gentemot inomhusmatematik samt möjligheter och svårigheter med 

utomhusmatematik, med totalt 20 frågor. För utförligare beskrivning se bilaga 1.  

 

Enligt Johansson och Svedner (2010) bör man komplettera intervjun med andra metoder, 

exempelvis observationer, för att kunna göra jämförelser. Det ger ett fylligare och allsidigare 

material för examensarbetet. Av den anledningen kompletterades intervjuerna i studien med 

kvalitativa ostrukturerade observationer. Observationerna syftade till att ge mer stöd till 

intervjuerna för att besvara studiens frågeställningar. Vid ostrukturerade observationer används 

inte något observationsschema utan syftet är att detaljerat anteckna och beskriva skeenden i den 

observerade miljön. Observationerna i studien är av icke deltagande karaktär vilket innebär att 

forskaren endast iakttar skeenden i omgivningen utan att delta (Bryman 2011). Studiens 

frågeställningar styrde vad som skulle observeras. Löpande observationer genomfördes vilket 

innebär att allt som är av relevans till frågeställningarna antecknades och kategoriseringen 

skedde i efterhand. Välgrundade frågeställningar som styr vad som ska registreras är av stor 

vikt för att observationen ska bli meningsfull (Johansson & Svedner 2010). Löpande 

ostrukturerade observationer valdes för att få så mycket informationen som möjligt om hur 

lärare arbetar med utomhusmatematik samt utomhusmatematikens effekter. Av den 

anledningen valdes inget observationsschema med bestämda kategorier utan observationerna 

dokumenterades i en observationsmall. Mallen är användbar för att strukturera observationen 

och underlättar så att viktiga punkter inte glöms att anteckna (Johansson & Svedner 2010). 

Observationsmallen består av tre spalter; tidpunkt och verksamhet, elevagerande och 

läraragerande. För utförligare beskrivning se bilaga 2.  

2.3 Procedur 

Intervjuer  

Lärarna kontaktades dels via telefon och mail via rektorer och dels via sociala medier. Ett 

informationsbrev mailades till deltagarna med information om studiens syfte, praktisk 

information och etiska aspekter (Se bilaga 2). Många skolor kontaktades på mail eller telefon 

med förfrågan om att delta i undersökningen. De lärare som svarade ja avtalades tid för intervju 

och de fick även förfrågan om de godkände att intervjun spelades in med ljudupptagning. 

Samtliga lärare godkände inspelning.  En informationsguide med 20 frågor utformades utifrån 

studiens frågeställningar innan intervjuerna genomfördes. En testintervju genomfördes före de 

riktiga intervjuerna skulle ske för att öva på intervjuteknik och undersöka intervjufrågornas 
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utformning samt dess överensstämmelse med studiens frågeställningar. Enligt Johansson och 

Svedner (2010) ska man med fördel göra förintervjuer och undersöka att intervjufrågorna är 

tydliga och väl formulerade och verkligen relaterar till frågeställningarna.  

 

Intervjuerna var individuella och varje intervju spelades in på band med kompletterande 

anteckningar med andra notiser av relevans. Anteckningar kan distrahera och göra att 

intervjuaren missar något viktigt som sägs när denne antecknar (Bryman 2011). Det är därmed 

få anteckningar som förts under intervjuerna. Vid intervjun ställdes inledande bakgrundsfrågor, 

direkta frågor, öppna uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor. Intervjuguiden följdes, först 

ställdes bakgrundsfrågorna och sedan resterande frågor. De varierade i ordningsföljd utifrån 

respondenternas svar. Följdfrågor ställdes för att få så uttömmande svar som möjligt och för att 

tydliggöra respondentens uppfattning om något.  

 

Intervjuerna varade i allt i mellan 35 min till 65 min och de spelades in med ljudinspelning på 

mobiltelefon. De inspelade intervjuerna fördes över till en dator där de transkriberades 

ordagrant i nära anslutning till intervjuernas genomförande.  

 

Observationer 

De intervjuade lärarna tillfrågades om observation av en utomhuslektion i matematik var 

möjlig. Tid för observation avtalades med de två lärarna som svarade ja och de fick förfrågan 

om anteckningar till examensarbetets studie tilläts vilket de accepterade. Innan 

observationstillfällena undertecknade lärarna ett samtyckesbrev där de godkände observatörens 

närvaro. En observationsmall (se bilaga 2) utformades bestående av tre spalter; tidpunkt och 

verksamhet, elevagerande samt läraragerande. Mallen användes för att anteckna all data av 

relevans till studiens frågeställningar. Två ostrukturerade löpande observationer genomfördes 

där all information relaterad till studiens frågeställningar antecknades i observationsmallen för 

att kategoriseras i efterhand, en observationsmetod Johansson och Svedner (2010) skriver om. 

Vid båda observationstillfällena presenterade sig observatören för klasserna och förklarade för 

eleverna varför de blev observerade. Observatören deltog inte i observationerna för att kunna 

förhålla sig neutral och hinna dokumentera så mycket som möjligt under lektionen. 

Observatören försökte hålla sig i bakgrunden för att inte väcka uppmärksamhet men för att höra 

elevernas konversationer kunde inte för stort avstånd hållas. Observatören cirkulerade runt 

bland grupperna med avstånd för att kunna registrera så mycket som möjligt. Observationen på 

skola 1 varade i 70 minuter och observationen på skola 2 varade i ca 40 min. Anteckningarna 

från observationerna sammanställdes för att följaktligen analyseras.  

 

2.4 Analysmetoder 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet har en tematisk analysmetod använts. Tematisk 

analys är ett vanligt angreppssätt vid kvalitativ data och innebär att man söker efter teman i det 

insamlade materialet (Bryman 2011). Studiens insamlade material består av sex transkriberade 

intervjuer och två observationer. Den tematiska analysen har utförts med användning av 

strategin Framework, ett ramverk för den kvalitativa datan om hur man ska gå tillväga i 

sökandet efter återkommande teman och underteman. Med strategin Framework ska man i 

intervjusvaren söka efter repetitioner, lokala typologier eller kategorier, metaforer och 

analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data och 

teorirelaterat material, för att hitta teman och underteman (Bryman 2011).     
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Vid analysen av intervjuerna skrevs samtliga transkriberade intervjuer ut och lästes igenom 

upprepade gånger. I intervjutexterna söktes återkommande teman och underteman relaterade 

till studiens två frågeställningar. I enlighet med strategin Framework söktes olika teman fram 

utifrån respondenternas uppfattningar, åsikter och beskrivningar om utomhusmatematik och 

dess arbetssätt. Gruppering efter uppfattningar för att hitta teman är en analysmetod Johansson 

och Svedner (2010) skriver om och metoden kännetecknas av att det är respondenternas 

uppfattningar som styr grupperingarna. När ett tema funnits markerades alla utsagor som 

berörde det specifika temat med en färgad understrykningspenna för att göra det mer tydligt 

och åskådligt. Därefter söktes nya teman fram på samma sätt med hjälpa av strategin 

Framework. De olika temanas utsagor markerades med understrykningspennor i olika färger, 

en färg för varje tema. Därefter klipptes alla markerade utsagor ut och placerades ihop temavis 

för att få en tydlig struktur på resultaten. I varje tema söktes likheter och skillnader och så vidare 

för att kunna urskilja underteman. Resultatet kunde sedan presenteras varav några citat från 

respektive kategori valdes ut som tydligt belyser den specifika kategorin. Följande teman söktes 

fram som besvarar studiens första frågeställning Hur arbetar lärare i F-3 med 

utomhusmatematik?  

 

 Hur ofta arbetar lärarna med utomhusmatematik?  

Undertema: årstidens påverkan på användningen av utomhusmatematik.  

 Lärande ute och inne i växelverkan  

Underteman: lek och rörelse och material  

 Utomhusmatematiken som en del av ämnesintegrerat lärande  

 Lärande genom socialt samspel 

Följande teman söktes fram som besvarar studiens andra frågeställning Vilka effekter uppfattar 

lärare i F-3 att utomhusmatematiken har för elevernas lärande i matematik? 

 

 Fysisk aktivitet och hälsa 

 Tillåtande miljö 

 Sinnligt lärande 

 Verklighetsanknytning 

 Motivation 

 Sociala effekter 

 Svårigheter med utomhusmatematik  

 

Vid observationstillfällena antecknades så mycket data som möjligt av relevans till studiens 

andra frågeställning. Vid analysen lästes det insamlade materialet från observationerna igenom 

upprepade gånger och likt bearbetningen av intervjuerna söktes teman och underteman även 

här. De olika temana skiljdes ut och strukturerades genom att all data som berörde de olika 

temana markerades med olika färgade understrykningspennor. Därefter klipptes all markerad 

data ut och placerades ihop temavis. Följande teman formulerades för att presentera resultatet 

av observationerna som stödjer intervjuerna i besvarandet av studiens två forskningsfrågor.  

 

 Observationer av miljö, arbetssätt och material 

 Observationer av lärande genom socialt samspel 

 Observationer av sinnligt lärande 
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 Observationer av motivation  

 Observationer av sociala effekter 

 Observationer av koncentration 

 

 

3 RESULTAT 
 

Utifrån studiens forskningsfrågor Hur arbetar lärare i F-3 med utomhusmatematik? och Vilka 

effekter uppfattar lärare i F-3 att utomhusmatematiken har för elevernas lärande? har olika 

teman utformats och utifrån dessa teman presenteras resultatet. De intervjuade lärarna 

betecknas med nummer 1 – 6 och skolorna där observationerna genomfördes betecknas med 

nummer 1 och 2.  

 

3.1 Hur arbetar lärare med utomhusmatematik? 

3.1.1 Hur ofta arbetar lärarna med utomhusmatematik? 

Utomhusmatematik används mycket av lärarna i undervisningen. En av lärarna arbetar med det 

2-3 gånger per vecka. Hälften av lärarna arbetar med utomhusmatematik ett tillfälle i veckan. 

Två av dem arbetar med utomhuspedagogik en heldag i veckan och den tredje arbetar med 

utomhusmatematik en förmiddag i veckan. Figur 1 visar lärarnas användning av 

utomhusmatematik.  

 

Figur 1. Lärares användning av utomhusmatematik i undervisningen 

  

Årstidens påverkan på användningen av utomhusmatematik 

Majoriteten av lärarna arbetar med utomhusmatematik lika mycket oberoende av vilken årstid 

det är. Däremot har de vid vissa tillfällen anpassat utomhusmatematiken utefter vädret. Lärare 

17%

50%

33%

Användning av utomhusmatematik 

2-3 ggr/vecka

1 ggn/vecka

2-3 ggr/månad
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3 berättar att de under vinterhalvåret måste prioritera att ha möjlighet att gå in någonstans 

eftersom de är borta fram till lunch. Lärare 6 beskriver hur de ändrade planerna när de skulle 

ha utomhusmatematik eftersom det regnade.  

 
Sen var det så att vi skulle ut och det var regn, då tog vi tunnelbanan ut till kista och tillbaka. 

Och då hade vi att vi kunde räkna tunnelbanestationer, de där lufthålen i vagnarna. De 

kunde räkna hur många som gick av på en hållplats och vi gick ut också och tittade på konst 

och så. Det var mycket det här att hålla koll på mycket. Antal de eller antal människor som 

kom in genom den dörren och sådana saker. Och vi tränade då på att skriva femhopp med 

streck. Vi gick i kista c och räknade trappsteg överallt. Vi räknade skyltfönster. Alltså allt 

möjligt sånt här, man kan ta till vad som helst. (6) 

 

Två av lärarna arbetar med utomhusmatematik olika mycket beroende på vilken årstid det är. 

Lärare 5 uppger att tre månader försvinner. Hon anser att det inte blir någon bra undervisning 

när det är som slaskigast ute och att hon inte riktigt får med sig barnen när de fryser. Men hon 

uppger att den här årstiden när det är bättre väder kan det vara varje torsdag som de arbetar med 

utomhusmatematik. Lärare 1 framhäver att under vintern när det var snö och halt, skolan ligger 

på backen, så har det blivit mycket laborativt inomhus. Men i mars och framåt är de ute väldigt 

mycket, omkring två, tre gånger i veckan.  

 

3.1.2 Lärande ute och inne i växelverkan  

Lärarna beskriver att matematikundervisningen utgörs av en växelverkan mellan miljöer, 

arbetssätt och material. Samtliga respondenter berättar att de arbetar praktiskt med matematik 

utomhus. Inomhus är det en kombination av teoretiskt och praktiskt arbete med matematik. Det 

är dels mattebok och stenciler och dels konkret laborativt matematikmaterial. Lärarna menar att 

inomhus och utomhus samspelar. Matematiken utomhus är kopplad till matematiken inomhus. 

Majoriteten av lärarna beskriver att de ofta först går ut och arbetar praktiskt med ett område 

inom matematik för att sedan fortsätta arbeta med det inomhus, både konkret och i matteböcker. 

På så sätt går de från det konkreta till det abstrakta och varierar både arbetsform och miljö. 

Lärare 1 poängterar att de varierar miljö för att det är det optimala för att nå bästa resultat. 

Samtliga respondenter framhäver även att de varierar plats utomhus. De bedriver 

utomhusmatematik i skogen, skolgården, när de besöker museer och andra byggnader. Lärare 

3 och 4 har utomhuspedagogik en hel dag i veckan och har då möjlighet att åka iväg på utflykter 

till olika platser. De övriga lärarna åker dock också på utflykter om än inte lika ofta. Majoriteten 

av de intervjuade lärarna arbetar mestadels i skogen med utomhusmatematik. Hälften av lärarna 

framhåller att man når fler elever genom att variera arbetssätt och miljö.  

 

Lek och rörelse 

Lärare 1 menar att eleverna ser utomhusmatematiken som en lekfullare lektion. Det är en annan 

miljö än den bestämda klassrumsmiljön. De tre lärarna som arbetar i förskoleklass beskriver 

utomhusundervisningen i matematik som ett lekfullt lärande. De leker fram kunskap. De andra 

lärarna uppger att matematiklekar är en del av utomhusmatematiken. Lärarna anser att den 

laborativa utomhusmatematiken är lekfullare än matematikundervisningen inomhus som 

innehåller mer teoretiskt arbete.  

 

Det föreligger en enighet hos respondenterna angående rörelse. Lärarna framhåller att 

arbetssättet i utomhusmatematiken utgörs av mycket rörelse. Lärarna lyfter fram det utökade 

utrymmet som föreligger vid undervisning utomhus och menar att eleverna kan röra sig mer när 



  

19 

 

 

de är ute, till skillnad från i klassrummet. Lärarna beskriver övningar där eleverna ska springa 

och samla saker, hoppa och räkna osv. Lärare 6 beskriver en övning med mycket rörelse.  

 
Sprider ut papperspengar i ett visst område ute sen får de tävla i grupper om vem som får 

in mest pengar och så skulle de räkna vem som samlade in flest pengar. Då avgränsade vi 

ett område. Sen sprider man ut pengarna, så jobbade de två och två. Då fick de springa och 

hämta men de fick inte hämta flera på en och samma gång, utan varje gång de hittade var 

de tvungna att komma tillbaka. Så hade vi hinkar eller sådär, sen skulle de räkna pengarna. 

(6) 

 

Lärarna beskriver utomhusmatematiken som ett lärande där man kan använda och arbeta med 

sin kropp vilket lärare 4 och 1 beskriver nedan. 

 
Och så all den här rörelsen, man har stort utrymme att kunna röra sig och hämta saker, släpa 

och dra och allt det här. Använda hela kroppen. Det material som finns. Mäta träden, hur 

många kompisar går det runt. (4) 

 

Sortera, storlek och riktning, ställa sig i rätt ordning. Sen bra att de kan hoppa och räkna. 

Man har ett utrymme att få en känsla för olika längder till exempel som inte finns i 

klassrummet. Sen kan man också arbeta mycket med antal, praktiska diagram som de kan 

bygga. Tallinje och att man markerar några steg och sen får eleverna reda ut de andra. Även 

bråk med hela klassen, dela upp klassen i delar. Kan använda kroppen såsom inte går att 

göra inne, springer på varandra, finns inte utrymme inne. (1) 

 

Lärare 1, 2 och 3 berättar om sorteringsövningar barnen gör med sig själva och övningar där de 

mäter med kroppen.  

 

Material 

Samtliga lärare uppger att de använder naturens resurser när de arbetar med utomhusmatematik. 

Lärare 1 lyfter fram betydelsen av ett miljötänk. Hon menar att det är viktigt att vi använder oss 

av det som finns i naturen, att vi ser naturen som en möjlighet. Lärarna använder det som är 

levande men även det som inte växer, som stenar och pinnar. Lärare 1 och 5 beskriver hur de 

arbetar med positionssystemet där kottar, stenar och pinnar symboliserar hundratal, tiotal och 

ental som de ska bilda tal med. Samtliga lärare poängterar att det finns mycket naturmaterial i 

skogen att tillgå i matematikundervisningen utomhus. Majoriteten av lärarna uppger även att 

de tar med sig annat material ut ibland. Lärare 2 berättar att de kan använda kartongbitar ute 

som de får skriva siffror på. Då används naturmaterial som ekollon som eleverna laborerar med 

för att sedan skriva ner talet på kartongbiten och redovisa för gruppen.  

 

Fyra av lärarna tar även in material från naturen. En av lärarna tar in material när de inte kan 

vara ute och de andra tre har naturbord inomhus där de lägger naturföremål de samlat med sig 

från utedagen för att prata om inne i klassrummet.  

 

Observationer av miljö, arbetssätt och material 

Observation 1 av skola 1:s matematiklektion utomhus ägde rum på skolgården. Observation 2 

av skola 2:s matematiklektion utomhus ägde rum i ett litet skogsområde intill skolan som de 

kallar för sitt uteklassrum. Vid båda observationerna arbetade eleverna praktiskt med matematik 

i grupper. Vid observation 1 arbetade eleverna mycket laborativt i fem olika stationer. De hade 

även whiteboardtavlor som de skrev svaren på och dokumenterade genom att fotografera 

resultaten, både de skriftliga och de praktiska. De laborerade med naturmaterial som kottar, 
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pinnar och stenar i kombination med glasspinnar och kuber, material de hade med sig från 

klassrummet. Till alla stationer användes kottar och en del stationer även pinnar och stenar. Vid 

varje station behövde eleverna hämta dessa naturföremål för att kunna utföra uppdraget. Det 

noterades att arbetsformen bestod av laborering och rörelse. Detta illustreras i följande utdrag 

där en av grupperna arbetar vid station 5 med uppgiften: ”Hur många kottar i rad behövs det 

för att det ska bli 1 meter?” 

 
Eleverna gissar först hur många kottar de tror att det behövs på en meter. En elev gissade 

32, en annan 36. Eleverna sprang sedan och samlade kottar som de började lägga på rad. 

De hjälptes åt att lägga ut kottarna på rad och att hämta fler. När de trodde att det var en 

meter långt testade de att ta ett stort steg bredvid kottraden för att se om det var en meter. 

De räknade sedan kottarna och kom fram till att det behövdes 28 st kottar på en meter. De 

skrev upp svaret på whiteboardtavlan och fotade resultatet. (1) 

 

Vid observation 2 arbetade de praktiskt med längd och lektionen innehöll mycket rörelse. 

Eleverna började med att springa och leta efter ett matteuppdrag i skolskogen (ett begränsat 

område inhägnat med staket). När de hittat uppgiften samlades de allihop sittandes i ring på 

stockar. De öppnade säcken med uppdraget och snören i. En elev läste uppdraget med hjälp av 

läraren. De svarade på lärarens fråga om hur långa de två olika repen är. Det noterades att 

eleverna var bekanta med längderna en meter och ½ meter. Uppdraget var Kinesiska metern. 

Det var fyra lag. Eleverna skulle hämta rep, räkna och mäta. Det fanns rep som var 1 meter 

långa och rep som var ½ meter långa. Läraren delade in eleverna i fyra lag slumpmässigt. Lagen 

ställde upp i led. Barnen springer och hämtar rep, en elev i varje lag åt gången hämtar ett rep i 

taget. Alla elever deltar. De springer och hämtar rep tills repen är slut. Varje lag räknar sina rep, 

bildar en linje av repen och räknar hur många meter det är. Varje grupp redovisar sitt resultat 

inför resten av grupperna med stöd av läraren.   

 

Det noteras att lektionen är utformad på ett lekfullt sätt. Det är ett lekfullt lärande av längderna 

en meter och ½ meter. Det används inget material ifrån naturen vid den observerade lektionen 

utan det material som användes var flertalet rep.  

 

3.1.3 Utomhusmatematiken som del av ämnesintegrerat lärande 

Fem av lärarna uppger att utomhusmatematiken är en del av ett ämnesövergripande arbete. 

Utomhusmatematiken vävs samman med andra ämnen. Enligt lärare 2 blir det naturligt på något 

sätt, att spinna vidare på tråden, för att det ska bli effektiv undervisning. Majoriteten av lärarna 

framhåller att när de arbetar ämnesövergripande utomhus blir det konkret och verkligt för 

eleverna. Matematiken förs in på ett naturligt sätt. Det levandegör eftersom det blir en 

helhetsupplevelse när matematiken vävs samman med andra ämnen, vilket resulterar i att 

eleverna kommer ihåg det lärda. Lärarna menar att det är verkligheten och att det är det som 

intresserar och engagerar barnen. Lärare 5 beskriver ett temaarbete med Astrid Lindgrens sagor 

där eleverna likt Kajsa Kavat stod i stånd och sålde kringlor som de bakat. Eleverna köpte 

kringlor med låtsaspengar. Eleverna fick räkna och ge tillbaka rätt summa pengar. Andra 

respondenter beskriver hur matematikundervisningen utomhus sker på ett naturligt sätt genom 

ett ämnesintegrerat arbete:  

 
Det vi gjorde sist var att vi gick en runda och räknade hål. Vilka bor i de här hålen och hur 

många hittar du? Har du nåt du vill visa? Så ska vi ju ta reda på vilka djur de kan vara som 

bor i hålen, och hur stora hål behöver varje djur? Om det är ett jätte stort hål och nån säger 

att där bor nyckelpigan så kan vi titta då hur stort eller litet hålet är och hur stort djuret är. 
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Andra ämnen kommer in i det här. Arbetar ämnesintegrerat. Sen kan man ju lägga fokus 

på olika. Det kommer ju in mycket i det, om man arbetar med djur tex. Man tittar vad är 

det för djur, skriva också kanske, brukar vara nån som tycker det är roligt. Skriva ner några 

frågor eller fakta också. Så det går ju ihop lite. (4) 

 

Okej nu är det djurens ungar, då åker vi ner till Alby och tittar på djuren där. Om vi då 

tänker att vi har läroplanen i ryggmärgen - hur många ben har kor, hur många öron, hur 

många svansar, hur många så, så att man får in den praktiska matematiken och då får vi 

också in språket. Så det är såhär nära knytet varandra. Språket och matematiken. (3) 

 

Lärare 3 framhäver sammanknytningen mellan matematiken och språket och det framhäver 

även lärare 2. Båda lärarna menar att det kommer in mycket språk i matematiken. Hälften av 

lärarna berättar att de för in matematiken när det arbetar med årstiderna. Lärare 1 framhåller att 

hon hinner med mer genom att arbeta ämnesintegrerat för då täcks fler mål i läroplanen upp. 

 

3.1.4 Lärande genom socialt samspel 

Utomhusmatematiken i samtliga lärares klasser utgörs av grupparbeten. Lärarna berättar att 

eleverna arbetar i grupper om två, tre eller fyra elever. Grupperna får olika uppgifter och 

uppdrag som de ska lösa tillsammans. Eleverna testar och diskuterar tillsammans i sina grupper 

och redovisar sina resultat för övriga grupper. Lärare 5 menar att det är grupparbeten man vill 

åt ute. Lärare 1 delar ofta in eleverna i mindre grupper så att alla får komma till tals. Hon 

framhåller att hon använder kamratlärande ute och menar att det mer normalt och naturligt att 

man bildar hanterbara grupper om fyra, fem elever som får diskutera förslag med varandra. 

Samtliga lärares beskrivningar av utomhusmatematiken innefattar grupparbete där elever 

kommunicerar med varandra vilket vi ser exempel på i nedan beskrivningar:  

  
Det kan tex vara: Hur många kottar lång är du? Din kompis? Lite sådana. Eller: bygg en 

cirkel. Bygg en kvadrat, triangel. Och så gå runt och titta hur de andra har löst uppgiften. 

Man får använda x antal kottar eller pinnar. Varför blir det olika? Man pratar kring antalet, 

storlek, former. Och de löser det ju olika. Det är ju kanske fyra fem grupper, än så länge är 

det inte någon som löst exakt likadant. Det är ju lite spännande. (4) 

 

Träna in m, dm och omkrets. Alla fick ett snöre på 1 m. Då skulle de leta föremål som var 

en meter, istället för att ha måttband. Sen skulle de hitta nåt som var 4 m långt tex och hur 

gjorde de då när de mätte ut det, skulle de då redovisa det. Och så frågade man då, hur 

mycket fyra snören, man vänder alltså på frågan. Så fick varje grupp redovisa muntligt. Så 

gjorde vi likadant med 1 dm. Då skulle de lägga ut så att det blir en m. De arbetade i lag 

om fyra. Hur de kunde mäta dem, när man korvade till snörena. Mäta snören. (6) 

 

Lärare 3 beskriver hur ett vardagligt samtal kan spinna vidare in på matematik. Arbetet med 

utomhusmatematik och övriga skolämnen styrs mycket av barnens intresse. 

 
Vi pratar först om höns och hönsägg, kommer in på samtal om andra djur och samtalet 

spinner vidare och de kommer in på att en orm kan förflytta sig hundra meter över vattnet. 

Hur mycket är hundra meter? Från det huset till det huset. Så långt kan den flyga. Så det 

blir så mycket matematik i dagens samtal om höns och hönsägg. Så det är jätteroligt. (3) 

 

Lärare 3 menar att det blir ett interaktivt lärande. Som vi kan se i citatet ovan är det mycket 

samtal om det barnen ser ute i naturen. Innan utevistelsernas slut samtalar de om naturföremålen 

barnen hittat och lagt på duken de har med sig. Lärare 2 uppger också att de har samtal på slutet 
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som hon menar gör att det blir meningsfullt. De pratar om vad grupperna kommit fram till. Alla 

barn får synas. Deras lärande synliggörs och då får de också motivation menar hon. Eleverna 

samarbetar i grupp och för att de ska tränas i att samarbeta har de olika gruppkonstellationer 

varje gång de är ute.  

 

Lärare 3 anser att det interaktiva lärandet i utomhusmatematiken skapar bra sammanhållning. 

Eleverna hjälper varandra och lär sig lita på varandra. Två av respondenterna uppger att de även 

arbetar i helgrupp. Lärare 5 har endast 10 elever i gruppen och de utför då uppgifter 

tillsammans. 

 

Flera av lärarna dokumenterar även sina utomhuslektioner i matematik och andra ämnen. De 

fotograferar och kan sedan titta på det de arbetat med, reflektera och samtala om det i 

klassrummet.  

 

Observationer av lärande genom socialt samspel 

Vid de två genomförda observationerna noteras mycket socialt samspel, dels eleverna emellan 

och dels mellan lärare och elev. Båda utomhuslektionerna arbetade eleverna gruppvis med tre, 

fyra elever i varje grupp. Det noteras mycket kommunikation mellan eleverna i sina grupper. 

De resonerar, diskuterar och försöker lösa de olika uppgifterna tillsammans. Observation 1 

startar i klassrummet med gemensam genomgång av uppgifterna. Läraren går igenom 

matematiklektionen bestående av fem stationer och delar in eleverna i grupper om tre, fyra 

elever per grupp. Därefter går eleverna ut i sina grupper och varje grupp börjar med en station. 

Nedan följer ett utdrag ur observationsanteckningarna där grupp 1 arbetar med station 1 och 

löser uppgiften tillsammans. 

 
En av eleverna i gruppen läser upp uppgiften så att alla i gruppen hör.  

”En dag kom Karin hem ifrån skogen med en burk med spindlar och skalbaggar. Hon 

talade om att det fanns 8 kryp i burken med totalt 54 ben. 

Hur många skalbaggar och spindlar innehöll burken? 

Använd kottar och pinnar. 

Rita och skriv på tavlan. Fota” 

Barnen pratar och resonerar med varandra om hur de ska lösa uppgiften. De använder 

utematerialet och testar, pinnarna symboliserar spindlarnas och skalbaggarnas ben. De 

samarbetar, hjälps åt med att lägga ut ben och bilda skalbaggar och spindlar. De hjälps åt 

att räkna ihop. Eleverna kom slutligen fram till ett svar som de antecknade på en 

whiteboardtavla. Sedan fotade dem det skrivna svaret och skalbaggarna och spindlarna de 

gjort med pinnar. (1) 

 

Det sociala samspelet är mycket påtagligt även vid observation 2. Eleverna samarbetar i grupper 

med att samla snören och därefter räknar de snörena tillsammans i varje grupp. Det noteras att 

eleverna vid räkningen av repen kommunicerar med varandra och hjälps åt att lägga ut repen 

och räkna hur många rep det är och hur många meter alla repen är totalt.  
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3.2 Vilka effekter uppfattar lärare i F-3 att utomhusmatematiken har för elevernas 

lärande i matematik? 

 

 
Figur 2. Lärarnas uppfattningar av utomhusmatematikens effekter 

 

3.2.1 Fysisk aktivitet och hälsa 

En av effekterna med utomhusmatematik samtliga intervjuade lärare för fram är rörelse. De 

framför att det är mycket rörelse när de är ute, eleverna går fram och tillbaka och rör hela 

kroppen. Eleverna får använda kroppen såsom de inte kan göra inne. Inne springer de på 

varandra för att det inte finns utrymme att röra på sig. Lärarna anser att utomhusmatematiken 

erbjuder mer utrymme för eleverna att röra på sig. Lärare 2 menar att det är lite mer tillåtande i 

naturen. Man behöver inte vara orolig att någon rör sig, det stör inte. Lärare 6 tar även upp att 

eleverna själva tycker att det är skönt att röra på sig.  

  
Allt det här med rörelsen, man har stort utrymme att kunna röra sig och hämta saker, släpa 

och dra och allt det här. (4) 

 

Utomhus kan de testa begrepp med hela kroppen vilket är positivt då man får med fler elever. 

Det är lättare för andraspråkselever, anser lärare 1.  

 

Lärare 2 framhåller att hälsa är viktigt. Hon hänvisar till forskning som visar att det är högre 

resultat i skolan för barn som rör sig mycket. Ute är det friare då det finns mer utrymme att röra 

på sig och de får frisk luft.  

 
Därför har vi inte svårt att komma överens om att vi ska vara ute på måndagar tex. För att 

de ska bli lite härdiga och klättra. Igår trillade någon ner från ett träd, men det är sånt man 

får ta, lite läskigt. Det har varit mycket trygghetsfokus, att det inte ska vara farligt, men det 
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får också vara så att om man ska skaffa sig en fysik så får man slå sig lite grann. Man får 

inte vara för rädd för att skada sig. Det kan hindra att vara ute för det kan vara för vilt. (2) 

 

Fysiken är viktig; att få hitta sin kropp. Lärare 2 anser att det är vår uppgift att de ska få fart på 

kroppen. Man har en grupp barn som man har haft ett år och man ser att de springer. 

 

3.2.2 Tillåtande lärmiljö 

Tre av lärarna anser att matematiklärandet i utomhusmiljön är friare. Lärare 3 menar att det är 

mindre prestigeladdat i och med att det inte blir samma kontroll att eleven gjort klart det den 

ska göra och framhåller att utemiljön möjliggör ett lekfullt matematiklärande som styrs av 

barnens intresse. Lärare 2 anser även hon att det är lite mer tillåtande i naturen. Som tidigare 

nämnts är det okej att röra sig, det stör inte. Lärare 5 beskriver hur lärmiljön utomhus tillåter 

att ta ut svängarna mer än i klassrumsmiljön.  

 
… och det här att det gör ingenting, om det nu är vatten vi ska hålla på mäta och greja så 

gör det ingenting om det slabbas. Man kan ta ut svängarna lite mer än om man sitter i ett 

klassrum. (5) 

 

3.2.3 Sinnligt lärande 

Majoriteten av lärarna framhåller användandet och sammanbindningen av de olika sinnena som 

en positiv effekt med utomhusmatematik. De beskriver det som ett lärande där eleverna konkret 

får se, känna, röra och uppleva matematiken i kroppen vilket enligt lärarna levandegör och ger 

verklig förståelse. Lärare 3 och 1 beskriver hur eleverna kan göra jämförelser genom att 

använda sina sinnen.  

 
I och med att vi är ute så mycket i vår närmiljö så kan de också jämföra. De har det i sig i 

kroppen, för strutsen kan hitta en sockerbit på en och en halv km avstånd, kan den se. Och 

för barnen härifrån till Tyresö c, längre än så. Och då vet de precis hur trötta de är när de 

går till skogen och hem från skogen. De har det minnet i sina kroppar. Att till Tyresö c är 

det en ganska bra bit. Det tar en lång stund att gå dit och dit kan strutsen se. Så det blir ju 

lite annorlunda. De får uppleva hur långt en och en halv km är. (3) 

 

Man kan vara del i sin egen inlärning utan att man bara är skrivare. Lättare att göra 

jämförelse. Använda sina sinnen. Svårt att mäta ett träd men med t.ex. med sin längd 

uppskatta hur högt något är. Saker ute är större och verkliga. I klassrummet är de 

förminskade och anpassade, annorlunda från verkligheten. Därför är det viktigt att ta sig 

ut. (1) 

 

Lärare 1 menar att det utomhus finns utrymme för att få en känsla för t.ex. olika längder som 

inte finns i klassrummet.  

 

Hälften av lärarna framhäver att utomhusmatematiken bidrar till helhetstänket. Det blir en 

helhetsupplevelse eftersom matematiken vävs samman med andra ämnen i undervisningen 

utomhus. Eleverna får förståelse för hur det hänger ihop genom att använda sina sinnen. Lärare 

2 berättar att det blir ämnesövergripande när de är ute i naturen och att det är det som är så bra. 

För att det är verkligheten.  
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Observationer av sinnligt lärande 

Vid båda observationerna noterades ett sinnligt lärande där eleverna fick uppleva matematiken. 

Vid observation 1 noterades att eleverna konkret fick se, känna och uppleva längder, 

geometriska former och matematiska begrepp. Vid observation 2 la eleverna repen på en linje 

och såg, kände, rörde och upplevde hur långt en meter och ½ meter är. De fick konkret uppleva 

längderna med sina sinnen.  

 

3.2.4 Verklighetsanknytning  

En annan effekt med utomhusmatematik fem av de sex intervjuade lärarna lyfter fram är 

verklighetsanknytningen. De betonar möjligheten att omsätta det i verkligheten och koppla ihop 

det med vardagen. Lärandet blir konkret, naturligt och begripligt för eleverna. Lärarna talar om 

hur de kan synliggöra lärandet för eleverna och ge dem förståelse för varför de ska lära sig det 

de gör, varför det är bra att kunna. Lärare 1 och 3 poängterar att matematiken finns överallt 

omkring oss och lärare 1 lyfter fram hur den görs begriplig med referenser som finns utanför 

klassrummet.  

 
Att det är möjligt att ge en koppling med vardagen. Att man ser avstånd, mäta. Synliggör 

de många siffror och enheter som man har, använder utemiljön till att fatta varför. Många 

elever undrar varför ska vi lära oss det här, det behövs ju inte och då går vi ut och gör det 

så att de fattar. T.ex. med skala, då går vi så långt som strecket på kartan är i verkligheten. 

(1) 

 

Lärare 3 beskriver också hur eleverna räknade pengar för att de skulle gå till simhallen. Det var 

en praktisk övning, att få den här fingertoppskänslan och förståelsen att det här ska jag kunna 

därför att. Lärare 5 och 2 ger fler exempel på hur lärandet i matematik verklighetsanknyts.  
 

Om vi jobbar med geometri t.ex., gå ut och leta då i naturen och vad ska jag kunna, vad ska 

det här vara bra för? Att hela världen är uppbyggd av geometri, geometriska former och 

kroppar. Det är ju mycket positivt. (5) 

 

Jag tänker att det är ju också som skalan, att man lär sig förstå vad skala är. För ofta om 

man håller på med cm och m, så undrar man vad cm är egentligen, slutet eller början, tittar 

man på skalan så står det i slutet av cm, 1 cm fast man syftar ju på hela biten. Om man 

håller på med sådana här konkreta mätmaterial så kanske det faller sig mer naturligt för 

dem sen, skalan blir inte så abstrakt för dem. Och talraderna, de förstår att det är den 

meterna som är innan som är. Den övningen har vi kört mycket och man märker att de 

börjar kunna tänka mer abstrakt om vad halvmeterna är. (2) 

 

Matematiken förs in på ett naturligt sätt. Lärare 2 och 3 framhåller att utomhusmatematiken 

levandegör vilket gör att barnen kommer ihåg. Det är ett större perspektiv på tillvaron.  
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3.2.5 Motivation  

Elever 

Samtliga lärare framhåller att eleverna tycker att det är roligt med utomhusmatematik. Lärarna 

anser att utomhusmatematiken engagerar barnen. De menar att det är roligare än att sitta inne 

vid matteboken. Lärare 6 menar att många barn tycker att det är skönt att röra på sig och att de 

älskar att gå ut. Lärare 2 uttrycker att det verkliga lärandet i utepedagogiken är en riktig 

motivationsfaktor.  

 
Barn blir engagerade av verkligheten, de förstår att det är verkligheten och då blir de oftast 

engagerade och då får de någon fråga som de håller på och tänker på. (2) 

 

Lärare 2 berättar att matteuppdragen de gömmer i sitt uteklassrum blir lite speciellt och att 

eleverna lever sig in i uppgiften.  

 

Tre av de sex lärarna uppgav att man kan nå fram till fler barn med utomhusmatematik. Man 

når fram till de elever som har svårt att sitta still i klassrummet. De elever som behöver lära på 

ett annat sätt.  

 
Så man satsar lite extra på dem när man är ute. Att de ska få lyckas. Att inte alltid vara den 

som inte orkar koncentrera sig. (5) 

 

Lärarna menar att det är viktigt att skapa intresse. Utifrån de bilder och intryck man fått utomhus 

kan man fortsätta arbeta. Lärare 1 uppger att det är lättare för barn med svenska som andraspråk. 

Man kan testa begrepp utomhus med hela kroppen och får med fler elever.  

 
Jag är djupt övertygad att elever som dör över en mattebok inne är engagerade mer ute och 

lyssnar på ett annat sätt ute och så tror jag att det kan vara en bidragande faktor att man 

använder sig av resurser ute oavsett var man är. (1) 

 

Två av lärarna anser att det blir ett friare lärande utomhus. Lärare 2 framhåller att det är friare 

eftersom det är mer utrymme att röra på sig, vilket är roligt för eleverna. Lärare 3 framhåller att 

det blir ett mer friare och lekfullare lärande som styrs av barnens intresse. Lärare 1 framhäver 

även hon att det är lättare att få med alla på banan samtidigt eftersom eleverna ser det som en 

mer lekfullare lektion, vilket de tycker om. Det är en annan miljö än den bestämda 

klassrumsmiljön.  

 

En av lärarna tar även upp att eleverna sällan blir osams i skogen vilket de kan bli på en liten 

yta. En annan lärare anser också att de får bra sammanhållning. De har kul tillsammans och lär 

sig lita på varandra.  

 

Lärare 1 framhåller dessutom att eleverna blir motiverade eftersom utomhusmatematiken är en 

del av en process som eleverna är delaktiga i. De planerar tillsammans på tavlan. Det blir ett 

kontrakt, en demokratisk process och då kan man som lärare ställa villkor också. Lärare 2 delar 

detta resonemang. Matematiklektionen utomhus är en rutin, den sker alltid måndag förmiddag 

och därmed vet eleverna vad som gäller. De har först lektion utomhus och sedan fri lek ute 

vilket läraren menar motiverar eleverna. Då har de även ofta mer tålamod under lektionen.  
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Lärare 

Majoriteten av lärarna framhåller också sitt eget engagemang för utomhusmatematik. De tycker 

själva att arbetssättet är roligt. Två av lärarna lyfter fram vikten av att ha en kollega som också 

tycker att det är roligt. Lärarnas engagemang påverkar dessutom eleverna. Lärare 6 menar att 

eleverna lär sig beroende på hur kul lärarna tycker att det är. Om lärarna tycker att det är bra 

och roligt så lär sig barnen och det anser även lärare 1 är en bidragande faktor.  

 
Jag som lärare utstrålar mer engagemang ute och det är också en bidragande faktor. Ofta 

kan vi lärare vara döda när vi ger dem en bok (1) 

 

Lärare 1 anser att det blir ett annat sorts ledarskap ute. Ute har läraren mer koll och cirkulerar 

runt i grupperna, ser hur det går och rapporterar.  

 

Observationer av motivation  

Vid observationerna noteras motivation hos eleverna på olika vis. Motivationen hos eleverna 

är som mest påtaglig vid observation 2 vilket illustreras i följande utdrag. 

 
Eleverna är exalterade, tävlingsinriktade, glada, energiska, sporrade till att utföra uppgiften. 

Alla elever deltar. De skrattar och hejar på sina gruppmedlemmar när de springer och 

hämtar repen.  

 

Uppgifterna vid de olika stationerna i observation 1 krävde mycket koncentration. Eleverna 

funderade och testade fram och tillbaka. Majoriteten av eleverna var fokuserade och hängivna 

till att lösa uppgifterna. De engagerade sig i uppgifterna. Av ansiktsuttryck och kroppsspråk att 

döma tyckte eleverna om att gissa och uppskatta en meter med kottar för att sedan jämföra sina 

hypoteser med resultaten.  

 

3.2.6 Sociala effekter 

Lärare 3 upplever att man får ut så mycket av utomhusundervisningen. Det är så mycket 

kringlärande och sammanhållning i gruppen, att hjälpa varandra och de lär sig lita på varandra. 

Eleverna får lära sig rutiner och regler vid utevistelserna. Hälften av de intervjuade lärarna lyfter 

fram den sociala träningen som effekt av utomhusmatematiken. Eleverna får träna på att bete 

sig som folk och utomhusaktiviteterna gynnar samarbete. Lärare 4 uppger även att eleverna 

sällan är osams i skogen vilket de kan bli på en liten yta. 

 

Observationer av sociala effekter 

Vid båda observationerna observeras mycket samarbete mellan eleverna. De samarbetar i sina 

grupper för att lösa de olika uppgifterna. Vid observation 2 hjälptes eleverna åt att samla in 

snören. De räknade snörena tillsammans och samarbetade för att lösa uppgiften. Tillsammans 

diskuterade de lösningar. Likaså i observation 1. Eleverna testade och diskuterade lösningar 

tillsammans i gruppen. De behövde varandras hjälp för att räkna. Den ena höll koll på en 

uträkning medan en annan fortsatte räkna och en annan elev i gruppen antecknade. De hjälpte 

därmed varandra med uppgifterna, samarbetade, för att komma fram till en lösning.  
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3.3 Hur lärarna upplever svårigheterna med utomhusmatematik  

Lärarna i undersökningen upplever få svårigheter med att bedriva utomhusmatematik. De har 

arbetat en längre tid med arbetssättet. Det finns dock några svårigheter de tar upp, samt 

svårigheter de tror andra lärare som inte arbetar med utomhusmatematik upplever.  

 

Koncentration: Två av lärarna nämner koncentrationssvårigheter. Lärare 1 menar att det kan 

finnas några elever som uppfattar utomhus som lek och att läraren då måste vara en polis. Hon 

uppger däremot att det samtidigt är likadant i klassrummet, dvs. att man aldrig får alla elever 

att arbeta. Lärare 5 menar att de barn som har koncentrationssvårigheter lätt blir ofokuserade 

om det händer något mer spännande i skogen samtidigt som det är de som behöver det här 

utrymmet att röra sig. Därför menar hon att det är en balansgång.  

 

Observationer av koncentration 

De svårigheter som antecknas under observationerna är angående elevernas koncentration. Vid 

observation 1 noteras att två elever i två olika grupper försvann bort från sina grupper ibland 

men återkom till gruppen och deltog återigen med uppgiften. Vid observation 2 blev lagen klara 

olika fort när de skulle räkna repen. Det blev lite bus från de lag som vara klara först när de 

väntade på de andra. Några elever sprang iväg från sitt lag men återkallades av läraren.  

 

Väder: Lärare 2 och 4 nämner att det kan finnas ett motstånd från föräldrar. Enligt lärare 4 kan 

föräldrar tycka att det är jobbigt att barnen ska gå ut när det är dåligt väder. Lärare 2 uppger att 

det kan vara en strid för lärare med föräldrar om att ha med överdrag och så vidare. Lärare 4 

menar ändå att det bara är att ha en bra kontakt med föräldrar. Utöver det ser föräldrarna positivt 

på utomhusmatematiken. Hon berättar att barnen själva inte ser några svårigheter med 

utomhusmatematiken förutom att det finns de som fryser lite lättare som man kan få jobba lite 

med. Lärare 5 tar också upp vädrets påverkan. Hon menar att trots att man inte vill medge att 

vädret påverkar, att det är kläderna som gör vädret, så håller inte det. Hon berättar att det 

påverkar om det snöar och du har en sur barngrupp som fryser.  

 

Resurser och säkerhet: Lärare 6 arbetar för tillfället mer sällan med utomhusmatematik. De 

svårigheter hon ser idag är resurser. Det finns inte personal på samma sätt som förut då hon 

regelbundet arbetade med utomhusmatematik. Hon betonar att man måste ha ett säkerhetstänk. 

Det måste vara en till vuxen med utomhus och det beror mycket på barngruppen. Idag har hon 

en klass med flera barn som har svårigheter och då finns det barn som kan sticka iväg. Det är 

en svårighet om man inte har tillräckligt med resurser. Hon menar att om man har en grupp som 

är i harmoni med varandra är det enkelt. Flera av lärarna i undersökningen framhåller att det är 

viktigt att ha en kollega som är inne på samma spår, det vill säga som också vill arbeta med 

utomhusmatematik.  

 

Lärarna har arbetat med utomhusmatematik en längre tid och uppger att de inte ser svårigheter 

med att det tar längre tid att planera. Arbetssättet blir lättare med tiden. De samlar på sig material 

och de behöver inte uppfinna hjulet när det redan är uppfunnet. Eleverna blir invanda med 

arbetssättet när rutiner knyts an till utomhusmatematiken. Några av lärarna lyfter fram att man 

måste våga göra något nytt. Det kan vara svårt för dem flesta. Lärarna tror att arbetssättet kan 

kännas svårt för många. De väljer att inte använda sig av utomhuspedagogiskt arbete för att de 

inte känner sig bekväma med det. Lärare 1 tar upp kraven från läroplanen som en svårighet hon 

tror andra lärare kan uppleva som hinder. Hon menar att hela läroplanen hänger över en med 
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en hel drös av centralt innehåll som ska hinnas med. Hennes lösning och räddning är att arbeta 

ämnesintegrerat. Hon tycker att fler lärare borde undervisa mer ute.  

4 DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet sammanfattas resultaten och diskussioner om studien presenteras. 

Diskussionen innehåller fem avsnitt: sammanfattning, tillförlitlighet, teoretisk tolkning, 

praktisk tillämpning och förslag till fortsatt forskning. 

4.1 Sammanfattning 

Resultaten visar att samtliga lärare har flera års erfarenhet av utomhusmatematik, som minst 4 

år, och majoriteten av lärarna arbetar i nuläget regelbundet med utomhusmatematik. 

Majoriteten av lärarna arbetar med utomhusmatematik lika mycket oberoende av vilken årstid 

det är. 

 

Lärarna beskriver att matematikundervisningen utgörs av en växelverkan mellan miljöer, 

arbetssätt och material. Samtliga respondenter berättar att de arbetar praktiskt med matematik 

utomhus vilket även observationerna stödjer. Inomhus är det en kombination av teoretiskt 

arbete, i form av mattebok och stenciler, och praktiskt laborativt arbete med matematik. 

Matematiken utomhus är kopplad till matematiken inomhus. Majoriteten av lärarna beskriver 

att de ofta först går ut och arbetar praktiskt med ett område inom matematik för att sedan 

fortsätta arbeta med det inomhus både konkret och i matteböcker. På så sätt går de från det 

konkreta till det abstrakta och varierar både arbetsform och miljö. Samtliga respondenter 

framhäver även att de varierar plats utomhus. De bedriver utomhusmatematik i skogen, 

skolgården, när de besöker museer och andra byggnader. Hälften av lärarna framhåller att man 

når fler elever genom att variera arbetssätt och miljö.  

 

Resultaten visar även att den praktiska utomhusmatematiken innehåller mycket rörelse och är 

lekfullare än matematikundervisningen inomhus som innehåller mer teoretiskt arbete. 

Utrymmet i utemiljön gör att eleverna kan röra på sig mer. Lärarnas uppfattningar om detta 

stöds av observationerna som visade på mycket rörelse. Resultaten visar att 

utomhusmatematiken i samtliga lärares klasser utgörs av grupparbeten. Det sker ett socialt 

samspel i grupperna varav eleverna diskuterar, resonerar och testar olika lösningar tillsammans. 

Det är ett interaktivt lärande i utemiljön präglat av mycket kommunikation, dels under arbetets 

gång, och dels efteråt. Flera lärare dokumenterar lärandet utomhus och pratar om det i 

klassrummet.  

 

Undersökningen visar att utomhusmatematiken är en del av ämnesövergripande arbete i fem av 

de sex lärarnas undervisning. Utomhusmatematiken vävs samman med andra ämnen. 

Majoriteten av lärarna framhåller att när de arbetar ämnesövergripande utomhus blir det konkret 

och verkligt för eleverna. Matematiken förs in på ett naturligt sätt och vävs samman med andra 

ämnen vilket skapar en helhetsupplevelse och det gör att eleverna kommer ihåg det lärda. 

Lärarna menar att det är verkligheten och att det är det som intresserar och engagerar barnen.  

 

De framträdande effekterna med utomhusmatematik enligt lärarna är verklighetsanknytning, 

motivation och fysisk aktivitet och hälsa. Lärarna beskriver andra effekter som sinnligt lärande, 

sociala effekter och tillåtande miljö. Det framkommer att utomhusmatematiken engagerar 

eleverna vilket även observationerna stödjer. Samtliga lärare uppger att det fria utrymmet i 
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utemiljön engagerar eleverna samt det faktum att det är verkligheten. Majoriteten av lärarna 

framhåller även sitt eget engagemang för utomhusmatematik. Det framkommer även att lärarna 

anser att utomhusmatematiken erbjuder mer utrymme för eleverna att röra på sig. 

Utomhusmatematiken möjliggör att omsätta matematiken i verkligheten och koppla ihop det 

med vardagen, ett lärande där eleverna konkret får se, känna, röra och uppleva matematiken i 

kroppen vilket enligt lärarna levandegör och ger verklig förståelse. Hälften av de intervjuade 

lärarna lyfter fram den sociala träningen som effekt av utomhusmatematiken. 

Utomhusmatematiken skapar sammanhållning och gynnar samarbete.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

I syfte att framställa en rättvis bild av resultatet har validitet och reliabilitet beaktats för att 

bedöma den kvalitativa studien. Validiteten beskriver i vilken utsträckning resultatet 

överensstämmer med det man avsåg undersöka (Johansson & Svedner 2010, Bryman 2011). 

Inom den avgränsning som gjorts anses resultatet giltigt då forskningsfrågorna besvarades.  

Forskningsfrågorna var hur lärare i F-3 arbetar med utomhusmatematik och deras uppfattningar 

om utomhusmatematikens effekter. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade 

observationer användes för att söka svar på forskningsfrågorna. En intervjuguide utformades 

som stöd vid intervjuerna. Då studien avsåg undersöka lärares uppfattningar om 

utomhusmatematik ansågs kvalitativa semistrukturerade intervjuer vara passande som metod. 

Intervjuerna gav mycket information om det som avsågs undersökas och även mer information 

om området. Intervjuguiden bestod av många frågor och täckte därmed väl upp 

forskningsfrågorna. Kvalitativa intervjuer är uttömmande och ger en bra bild av verkligheten 

eftersom respondenterna beskriver sina egna erfarenheter av utomhusmatematik (Johansson & 

Svedner 2010). Observationerna gav stöd till intervjuresultaten och kompletterade intervjuerna, 

vilket till följd därav ökade trovärdigheten i resultaten. Det kan konstateras att resultaten gav 

en sann bild av det som undersöktes. Resultaten kan inte generaliseras och avser inte göra det. 

Svaren rörde de intervjuade lärarnas uppfattningar om utomhusmatematik. Det gällde 

uppfattningar i den här gruppen lärare men de kan skilja sig i en annan kontext. Det utfördes 

endast två observationer varav den information som registrerades inte heller kan generaliseras. 

 

Reliabiliteten beskriver mätnoggrannheten, det vill säga i vilken utsträckning de metoder som 

använts i studien är tillförlitliga (Johansson & Svedner 2010, Bryman 2011). Vid urvalet av 

respondenter användes ett målinriktat urval. Intervjupersoner av relevans för 

forskningsfrågorna valdes ut.  Många lärare tillfrågades att delta med förutsättning att de har 

erfarenhet av att ha arbetat med utomhusmatematik. Endast sex lärare tackade ja och dessa är 

därför slumpmässigt utvalda och ingen bekantskap fanns sedan tidigare. Det ökar 

tillförlitligheten med studien. Det måste däremot has i åtanke att semistrukturerade intervjuer 

har ett spelrum att ställa följdfrågor varav intervjuerna inte skulle vara desamma om en annan 

forskare skulle göra om undersökningen. Samtliga intervjuer har utgått från intervjuguiden och 

den har följts i intervjuerna. Dock har följdfrågor ställts och frågorna i intervjuguiden har inte 

kommit i exakt samma ordning under alla intervjuerna. Intervjuerna har därmed varierat lite 

men haft en intervjuguide som utgångsform. Det måste även beaktas att kvalitativ forskning är 

subjektiv. Enligt Bryman (2011) och Johansson och Svedner (2010) är det risk för att forskarens 

inställning och uppfattningar om ämnet påverkar svaren. I denna studie har jag haft som avsikt 

att förhålla mig neutral och försökt att inte ställa ledande frågor under intervjuernas gång. Vid 

transkriberingen har det dock framkommit att det ställts några ledande frågor vid några 

tillfällen. Detta har beaktats vid analyseringen av resultatet.  Enligt Bryman (2011) och 
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Johansson och Svedner (2010) påverkar subjektiviteten kvalitativa studiers replikerbarhet. De 

menar att resultaten i kvalitativ forskning ofta bygger på forskarens subjektiva uppfattningar 

om vad som är viktigt och på det personliga förhållande som skapas mellan forskaren och 

intervjupersonerna. Med detta i beaktning har konkreta och tydliga frågeställningar utformats 

som underlättat resultatbearbetningen och analysen. Det förelåg ett stort intresse hos mig för 

utomhusmatematik och det är därmed möjligt att min positiva inställning i någon mån kan ha 

påverkat studiens reliabilitet. För att öka reliabiliteten och validiteten har urval av deltagare, 

metod och analysmetod noga valts ut och arbetets process beskrivits detaljerat.  

 

I studien har observationerna kompletterat intervjuerna och gett stöd åt intervjusvaren. 

Observationernas roll som komplement till intervjuerna beror på det faktum att det endast 

förekom två observationer i undersökningen. Syftet var att genomföra observationer på 

samtliga deltagande lärares skolor men det var inte möjligt. Fler observationer skulle ha ökat 

reliabiliteten. Reliabiliteten kan även dels ha påverkats av att en lärare kände sig lite besvärad 

med att bli inspelad och gav förhållandevis korta svar på frågorna och dels av att flera lärare 

fortsatte prata efter att inspelningen stoppats. Efter att inspelningen stoppats kom lärarna på 

viktiga aspekter kring ämnet som försöktes antecknas ner skriftligen i efterhand.  

 

En testintervju utfördes innan de riktiga intervjuerna genomfördes för att träna på att utföra 

intervjuer. Det faktum att minimal erfarenhet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer fanns 

sedan tidigare gjorde att flera viktiga aspekter angående intervjuteknik uppmärksammades av 

mig som intervjuare efter första intervjun. Reflektion över viktiga följdfrågor och 

förtydliganden skedde och intervjutekniken blev bättre ju fler intervjuer som genomfördes. 

Trots detta konstaterades det vid databearbetningen att vissa förtydliganden och 

uppföljningsfrågor hade varit önskvärt. Johansson och Svedner (2010) menar att en risk vid 

intervjuer är att intervjuaren fokuserar för mycket på nästkommande fråga och därmed inte 

lyssnar tillräckligt. Detta kan leda till att viktiga aspekter inte följs upp. Med detta i beaktning 

valde jag att inte föra anteckningar under intervjuerna, bortsett från små notiser emellanåt, och 

endast spela in intervjuerna för att hålla fokus på vad respondenten sa och på så sätt kunna ställa 

viktiga följdfrågor. 

 

4.3 Teoretisk tolkning  

4.3.1 Hur arbetar lärare i F-3 med utomhusmatematik? 

Ett av syftet med denna studie var att undersöka hur utomhusmatematik kan användas som ett 

komplement till den traditionella inomhusundervisningen i ämnet matematik. Detta 

undersöktes genom frågeställningen; Hur arbetar lärare i F-3 med utomhusmatematik? 

Intervjuerna med observationerna som komplement gav uttömmande svar på frågeställningen. 

I resultaten framkom att matematikundervisningen hos samtliga lärare utgörs av en växelverkan 

mellan miljöer, arbetssätt och material. Lärarna beskriver att matematikundervisningen 

inomhus samspelar med matematikundervisningen utomhus, det sker en växelverkan där 

emellan precis som Dahlgren och Szczepanski (2004) beskriver. Det finns en tydlig koppling 

mellan lärarnas användning av utomhusmatematik med forskning om det utomhuspedagogiska 

arbetssättet. Den växelverkan mellan det övervägande teoretiska arbetet med matematik 

inomhus, i form av mattebok och stenciler, och den praktiska laborativa matematiken utomhus 

som lärarna beskriver går hand i hand med Dahlgren och Szczepanski (2004). Forskarna menar 

att lärandet som ger oss våra erfarenheter bildas i en växelverkan mellan fysiska och 
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textbaserade praktiker (a.a.) och det överensstämmer med lärarnas beskrivning av hur de arbetar 

med utomhusmatematik. Majoriteten av lärarna beskriver att de ofta först går ut och arbetar 

praktiskt med ett område inom matematik för att sedan fortsätta arbeta med det inomhus både 

konkret och i matteböcker. På så sätt går de från det konkreta till det abstrakta och varierar både 

arbetsform och miljö. Dahlgren och Szczepanski (2004) framhäver utemiljöns möjligheter att 

åskådliggöra det abstrakta. Young och Marroquin (2008) menar också att utemiljön 

tillhandahåller kopplingar från konkret till visuellt till abstrakt lärande och det är viktigt för att 

eleverna ska lyckas eftersom matematiska begrepp är så abstrakta.  

 

Utomhusundervisningen förstärker och befrämjar lärande genom praktisk rörlig erfarande 

(Szczepanski & Dahlgrens 2011). Samtliga lärare i studien lyfter fram det praktiska erfarandet 

i utomhusmatematiken och det överensstämmer med Dewey och den pragmatiska lärandesynen 

(Szczepanski & Dahlgren 2011). Enligt Dewey (2004) sker kunskapsbildning genom praktiska 

erfarenheter av den fysiska omgivningen. Eleverna ska ges möjlighet att pröva sig fram och 

experimentera för att kunna koppla det praktiska utövandet till det teoretiska. Jag delar lärarnas 

och Deweys (2004) åsikter om detta. Matematik är ett abstrakt ämne som jag av egen erfarenhet 

från skolans värld har sett kan vara svårbegripligt. Jag anser att det framförallt i de yngre 

skolåren är viktigt att eleverna får arbeta praktiskt med matematik för att kunna förstå abstrakta 

matematiska begrepp vilket även Malmer (2002) framhäver är viktigt.  

 

Enligt Lgr11 ska eleverna få pröva olika arbetsformer och arbetssätt (Skolverket 2011). Genom 

att arbeta med utomhusmatematik varieras matematikundervisningen och lärarna följer därmed 

Lgr11:s intentioner. Lärarna uppger att de varierar arbetssätt och miljö. Tidigare 

matematikforskning framhäver också betydelsen av varierade arbetssätt i 

matematikundervisningen och att fler konkreta laborativa uppgifter där flera sinnen och 

representationsformer involveras bör användas (Malmer 2002), vilket resultatet i denna studie 

visar att utomhusmatematiken gör. Hälften av lärarna framhåller att man når fler elever genom 

att variera arbetssätt och miljö. Detta anser jag är en aspekt av stor betydelse. Enligt läroplanen 

ska vi beakta att alla elever lär sig olika (Skolverket 2011) och enligt mig är en av lärares 

utmaningar att få med alla elever i undervisningen. Alla elever lär sig olika och därför anser jag 

att det är viktigt att variera arbetssätt för att främja alla elevers lärande och utveckling. 

Utomhusmatematik möjliggör att uppfylla styrdokumentens mål gällande varierade 

arbetsmetoder.  

 

Resultaten av lärares användning av utomhusmatematik visar även att den bedrivs på olika 

platser så som skogen, skolgården och utflykter till olika museum och byggnader. Forskning 

om utomhuspedagogik och utomhusmatematik stödjer detta och framhåller att den kan bedrivas 

på olika platser så som skogen, skolgården, trädgård, närområdet, torg, olika byggnader, 

museum och andra utflykter (Dahlgren & Szczepanski 2004, Moffett 2011, Saleh et al. 2017).  

 

I studiens resultat framkommer det att den praktiska utomhusmatematiken innehåller mycket 

rörelse och är lekfullare än matematikundervisningen inomhus som innehåller mer teoretiskt 

arbete. Lärarna menar att utrymmet i utemiljön gör att eleverna kan röra på sig mer. Detta stöds 

av observationerna som visade på mycket rörelse. Lekens och rörelsens betydelse i lärandet 

stöds av läroplanen där det framgår att leken är av stor vikt för tillägnandet av kunskaper 

framförallt i de yngre skolåren (Skolverket 2011). Enligt Ahlberg (1995) är leken ett viktigt 

verktyg för att uppnå abstraktion och kommunikation i matematiken. Detta stöds även av Basile 

(1999) och Young och Marroquin (2008) som menar att eleverna kan få en lekfull utveckling 

av matematiska begrepp utomhus.  
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I studiens resultat framkommer det att utomhusmatematiken är ett lärande präglat av socialt 

samspel då grupparbeten är det genomgående arbetssättet i samtliga lärares klasser när de 

arbetar med utomhusmatematik. Den sociala dimensionen är en viktig del av 

utomhusmatematiken. Det går hand i hand med det sociokulturella perspektivet på lärande, att 

vi lär oss i samspel med andra (Vygotsky 1995). Enligt Vygotsky (1995) är språket människans 

viktigaste redskap i tillägnandet av kunskaper. Lärarna beskriver att när det arbetar med 

utomhusmatematik diskuterar, resonerar och testar eleverna olika lösningar tillsammans i sina 

grupper. Det framkommer att det är ett interaktivt lärande i utemiljön varav mycket 

kommunikation förekommer, dels under arbetets gång, och dels efteråt. Flera lärare 

dokumenterar lärandet utomhus och pratar om det i klassrummet. Det kan kopplas ihop med 

Vygotsky (1995) och det sociokulturella perspektivet som belyser reflektionens koppling till 

lärandet. Det anser jag är viktigt för att skapa ett meningsfullt lärande. När man dokumenterar 

lärandet genom att exempelvis fotografera resultaten och pratar om det i klassrummet tror jag 

att eleverna lättare befäster kunskaperna. Därför är kommunikationens betydelse i lärprocessen 

påtaglig. Kommunikation har stor betydelse för att möjliggöra utveckling av elevers 

matematiska tänkande (Malmer 2002, Löwing 2004, Ahlberg 1995).  

 

Undersökningen visar att utomhusmatematiken är en del av ämnesövergripande arbete i fem av 

de sex lärarnas undervisning. Majoriteten av lärarna framhåller att när de arbetar 

ämnesövergripande utomhus blir det konkret och verkligt för eleverna. Matematiken förs in på 

ett naturligt sätt och vävs samman med andra ämnen vilket skapar en helhetsupplevelse och de 

gör att eleverna kommer ihåg det lärda. Lärarna menar att det är verkligheten och att det är det 

som intresserar och engagerar barnen. Detta sätt och syfte att arbeta med utomhusmatematik 

som lärare beskriver kan styrkas av Dahlgren och Szczepanski (2004). De framhåller att 

lärandet i utemiljön är en helhetsupplevelse av vår omgivning som inte delas upp i olika ämnen 

utan där ämnen istället integreras. Jag delar lärarnas åsikter om ämnesintegrerat lärandets 

möjligheter. I vidare bemärkelse tror jag att sammanvävningen av olika ämnen i utemiljön ger 

djupare förståelse och ger mening till undervisningen. Det är av stor vikt att eleverna ges 

möjlighet till ett större vidare perspektiv, det vill säga får förståelse för varför dessa kunskaper 

är viktiga och det kan utomhusmatematiken som del av ett ämnesövergripande lärande 

möjliggöra.  

 

4.3.2 Vilka effekter uppfattar lärare i F-3 att utomhusmatematiken har för elevernas 

lärande? 

Resultaten i denna studie visar att det finns flera positiva effekter med utomhusmatematik för 

elevernas lärande, enligt de intervjuade lärarna. Det framkom inga negativa effekter med 

utomhusmatematik, endast få svårigheter. Resultaten av effekterna diskuteras utförligare i 

följande avsnitt. 

 

Fysisk aktivitet, hälsa och tillåtande miljö 

Samtliga lärare i denna undersökning och annan forskning (Mygind 2009, Waite 2010, 

Szczepanski & Dahlgren 2011, Young & Marroquin 2008) framlyfter fysisk aktivitet som en 

positiv effekt med utomhusmatematik. De intervjuade lärarna anser att utomhusmatematik 

erbjuder mer utrymme för eleverna att röra på sig. Eleverna får använda kroppen såsom de inte 

kan göra inne i klassrummet. Inne springer de på varandra för att det inte finns utrymme att röra 

på sig. Detta kan kopplas till Myginds (2009) studie som visade att eleverna var mer aktiva 

under utomhuslektionerna än inomhuslektionerna. Skogsmiljön inbjuder på ett naturligt sätt 
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eleverna att bli mer aktiva. Det finns inga stolar att sitta på såsom i klassrummet. En av de 

deltagande lärarna i denna studie framhåller hälsans betydelse i sammanhanget och hänvisar till 

forskning som visar att det är högre resultat i skolan för barn som rör sig mycket. Det 

överensstämmer med Young och Marroquin (2008) som lyfter fram att rörelse hjälper lärandet 

eftersom mer av hjärnan aktiveras under fysiska aktiviteter än vid stillasittande aktiviteter.  

Även Szczepanskis och Dahlgrens (2011) studie kan kopplas till detta då den visar att eleverna 

under utomhusundervisningen får sitt rörelsebehov tillgodosett och därmed har lättare att 

koncentrera sig och ta in nya kunskaper. Av forskningen och lärarnas uppfattningar i 

föreliggande studie att döma kan det konstateras att utomhusmatematik möjliggör fysisk 

aktivitet och det anser jag bör has i åtanke vid planering av undervisning och arbetssätt. En del 

elever har svårt att sitta still och det är särskilt påtagligt i de lägre åldrarna. Av egen erfarenhet 

har jag upplevt att vid för lång tids stillasittande tappar eleverna fokus och ork och behöver då 

en rörelsepaus för att kunna koncentrera sig igen. Att kombinera rörelse med lärande som 

Szczepanski och Dahlgren (2011) och lärarna i denna studie framlyfter är en betydelsefull 

möjlighet med utomhusmatematiken som fler lärare av denna anledning bör anamma i sin 

undervisning. Det uppfyller även läroplanens intentioner att ge elever daglig fysisk aktivitet 

(Skolverket 2011). Några av lärarna i studien uppger att eleverna tycker att det är skönt att röra 

på sig. Moffetts (2011) studie visar att den kroppsliga aktiviteten i utomhusmatematiken ökar 

elevernas fysiska hälsa, koordination och välmående. 

 

I studiens resultat framkommer det att hälften av lärarna anser att matematiklärandet i 

utomhusmiljön är friare och att det är en mer tillåtande miljö vilket även Waite (2010) 

framhåller. Rörelsefriheten uppmuntrar till kreativitet (Waite 2010) och enligt läroplanen ska 

elevernas kreativitet stimuleras (Skolverket). Jag delar Vygotskys (1995) åsikt om att barn lär 

sig genom att vara aktiva och att kreativitet och fantasi är viktiga element i inlärningsprocessen. 

Jag tror på att eleverna behöver en fri miljö med direkta upplevelser för att få utlopp för sin 

kreativitet och fantasi vilka enligt (Ahlberg 1995) utvecklar deras matematiska förståelse. Det 

möjliggör inte en matematikbok.  

 

Sinnligt lärande 

Majoriteten av lärarna framhäver att användandet av flera sinnen är en positiv effekt med 

utomhusmatematik. Utomhusmatematiken möjliggör ett lärande där eleverna konkret får se, 

känna, röra och uppleva matematiken i kroppen vilket enligt lärarna levandegör och ger verklig 

förståelse. Det är i enighet med Moffett (2011) och Dahlgren och Szczepanski (2004) som 

uttrycker att autenciteten ökar när eleverna får beröra, känna och agera i den fysiska miljön. 

Lärarna uttrycker att ett sinnligt lärande ger verklig förståelse eftersom eleverna får uppleva 

matematiken i kroppen genom sina sinnen. Lärare 3 uttrycker att ”de har minnet i sina kroppar”. 

En annan av lärarna exemplifierar att de får en känsla för t.ex. olika längder som inte finns i 

klassrummet. Enligt Waite (2010) och Molandet et al. (2012) förstår och minns eleverna bättre 

när flera sinnen används i lärandet. Jag samtycker med både studiens resultat och forskning om 

ämnet. När flera sinnen involveras i lärandet anser jag att en djupare förståelse kan uppnås och 

att kunskaperna även kan befästas som således lärare 3 uttrycker.  

 

Verklighetsanknytning  

Resultatet i undersökningen visar att utomhusmatematiken möjliggör att omsätta matematiken 

i verkligheten och koppla ihop det med vardagen och på så sätt blir lärandet konkret, naturligt 

och begripligt för eleverna. Det är i likhet med forskning om utomhuspedagogik som visar att 

utomhusmatematik möjliggör för eleverna att uppleva och applicera deras matematiska 

kunskap, förmågor och förståelse till verkliga situationer som en del av sina vardagliga liv. 
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Dessutom möjliggörs förståelsen av matematiken i vardagen vilket resulterar i att 

matematikundervisningen sker i en meningsfull kontext där matematiken levandegörs 

(Moffett 2011, Winters, Ring & Burriss 2010, Saleh et.al 2017, Szczepanski & Dahlgren 

2011). Lärarna framhåller likt forskarna att lärandet blir meningsfullt för eleverna av den 

orsaken att de får förståelse för varför det de gör är bra att kunna. Detta bör enligt mig lyftas 

fram då det är av stor vikt att eleverna känner mening med skolarbetet för det är då de lär sig. 

Jag anser att vi behöver ut i verkligheten och omsätta våra kunskaper. Eleverna behöver få 

omsätta de matematiska kunskaperna i verkligheten för att få förståelse för vad kunskaperna 

kan användas till. Detta kan kopplas till Vygotsky (2001) som anser att all utbildning bör vara 

relaterad till vardagen i och med att barnen tillägnar sig kunskap i vardagliga sammanhang. 

Han anser att den direkta kontakten med naturen är en naturlig lärmiljö för människan. 

Lärarna i denna studie ger konkreta exempel på hur de verklighetsanknyter matematiken. Dels 

räkna pengar för att kunna gå till simhallen och dels få förståelse för att hela världen är 

uppbyggd av geometri. Den här djupare verkliga förståelsen kan uppnås om den knyts till 

vardagliga situationer. Flera lärare nämner skala och det är ett ypperligt exempel på att koppla 

matematiken till verkliga sammanhang. Skala är abstrakt i matematikboken. För att verkligen 

förstå hur långt exempelvis 1 km är kan man gå 1 km och därmed få uppleva hur långt det är. 

Det är verkligt lärande och det är av stor betydelse. Enligt det centrala innehållet ska eleverna 

ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska 

situationer (Skolverket 2011). Ovanstående resultat från undersökning ger även möjlighet för 

eleverna att utveckla förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 

användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang, 

vilket är ett mål i läroplanen (Skolverket 2011) som utomhusmatematiken uppfyller enligt 

lärarna i studien. Matematik är inget isolerat skolämne innanför klassrummet utan finns 

överallt omkring oss (Moffett 2011).  

 

Motivation  

Ett framträdande resultat med studien är att samtliga intervjuade lärare framhåller att 

utomhusmatematiken engagerar eleverna och även de själva. Eleverna tycker att det är roligt 

med utomhusmatematik. De engageras av det fria utrymmet och det faktum att det är 

verkligheten. Elevernas och lärares positiva inställning till utomhusmatematik stöds av flera 

forskningsstudier som frambringat liknande resultat om elevernas och lärares engagemang för 

utomhusmatematik eller utomhuspedagogik (Winters, Ring & Burriss 2010, Moffett 2011, 

Waite 2010, Young & Marroquin 2008, Mygind 2009). Lärarna i studien framhäver flera 

aspekter rörande elevernas motivation så som verklighetsanknytningen, lekfullheten, att 

lektionen styrs av elevernas intressen och friheten bland annat. Lärarna menar att 

utomhusmatematiken motiverar fler elever. Man når fram till de elever som har svårt att sitta 

still i klassrummet. Samtidigt framkommer det att andra saker i miljön kan störa och göra att 

elever tappar fokus och att eleverna tror att det är lek. Detta anser jag är viktigt att beakta. Det 

finns svårigheter med utomhusmatematiken även om resultatet av undersökningen visar på få 

svårigheter. De få svårigheter som framkommit i studien beror troligtvis på att samtliga lärare 

som medverkat i studien har arbetat med utomhusmatematik flera år och är erfarna med 

arbetssättet. De uttrycker det som att de inte behöver uppfinna hjulet igen när det redan är 

uppfunnit.  

 

Ett intressant resultat i föreliggande studie är lärarnas påverkan på elevernas motivation. 

Lärarna framhåller att eleverna lär sig beroende på hur roligt lärarna tycker att det är. Detta 

framhåller även Myginds (2009) studie som visade att lärarnas engagemang, kompetens och 

positiva inställning var avgörande även för elevernas inställning. Av denna information att 
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döma anser jag att lärarens roll är av stor betydelse för elevernas lärande och utveckling. 

Elevernas känner lätt av läget och om läraren känner engagemang är det större sannolikhet att 

det smittar av sig på eleverna. Varierad undervisning är av stor vikt för elevernas lust att lära 

(Skolverket 2003) och det kan utomhusmatematik erbjuda. 

 

Sociala effekter  

Det sociala samspelet i utomhusmatematiken har redan behandlats under den första 

frågeställningen men resultaten visar även att det sociala samspelet är en positiv effekt med 

utomhusmatematiken enligt studiens resultat.  Det framgår att utomhusmatematiken skapar 

sammanhållning och gynnar samarbete. Lärarnas beskrivningar av detta överensstämmer med 

flera forskningsstudier som visar att utomhuspedagogik främjar social utveckling eftersom 

utomhusundervisning innefattar samarbete kommunikation och gruppstärkande aktiviteter 

(Rickinson et al. 2004, Mygind 2009).  Även Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie visar på 

ökad gemenskap på så sätt att de sociala relationerna mellan elever och lärare stärktes. Lärandet 

i utemiljön sågs även frambringa ett annat socialt samspel än lärandet inomhus. Att 

utomhusmatematiken gynnar det sociala samspelet är påtagligt i såväl intervjuerna som 

observationerna i studien. Det framkommer att eleverna arbetar i grupp och samarbetar med 

varandra, testar, diskuterar och resonerar tillsammans för att lösa olika uppgifter. Molander et 

al. (2012) menar att utrymmet möjliggör för eleverna att diskutera i grupp ostört. Det stödjer 

resultaten i studien som påvisar att eleverna sällan är osams i skogen vilket de kan bli på en 

liten yta. Vygotsky (1995) och det sociokulturella perspektivet betonar att vi lär oss i samspel 

med andra vilket även resultaten i denna studie och tidigare forskning visar att 

utomhuspedagogik möjliggör. Följaktligen bör utomhusmatematik och utomhuspedagogik vara 

en del av undervisningen. 

 

4.4 Praktisk tillämpning  

Det har varit givande att undersöka hur lärare arbetar med utomhusmatematik och deras 

uppfattningar om utomhusmatematikens effekter för elevernas lärande. Undersökningen har 

gett mig djupare inblick i utomhuspedagogik och framförallt utomhusmatematik som är 

värdefull för mitt framtida arbete som lärare och jag tror även det här arbetet kan vara värdefullt 

för andra lärare. Resultaten visar hur utomhusmatematik kan användas som ett komplement till 

traditionell klassrumsundervisning i ämnet matematik. För att anamma ett arbetssätt behövs 

kompetens om arbetssättet. Den här studien gav svar på hur man kan använda sig av 

utomhusmatematik i undervisningen med hopp om att fler lärare anammar utomhuspedagogik 

och börjar arbeta med det regelbundet i sin undervisning. Av den orsaken förelåg en tanke hos 

mig att vända mig till lärare med erfarenhet av utomhusmatematik som kunde svara på hur man 

kan arbeta med utomhusmatematik som komplement till ordinarie matematikundervisning.  

 

Att dessutom frambringa effekterna med utomhusmatematik ger förhoppning om att fler lärare 

får upp ögonen för utomhuspedagogik och förstår dess positiva effekter för elevernas lärande 

och utveckling. Genom att ta sig an det utomhuspedagogiska arbetssättet uppfylls dessutom 

läroplanens intentioner om varierade undervisningsformer för att kunna möta alla elever. Mitt 

hopp är att lyfta fram positiva effekter med utomhusmatematik så att lärare och blivande lärare 

får kunskap och förståelse för varför de bör arbeta med arbetssättet. Jag tror att om fler lärare 

får mer kunskap om utomhuspedagogik kommer fler lärare våga testa det i sin undervisning. 

Jag anser att för att fler lärare ska våga ta till sig arbetssättet behövs det mer utbildning. Det bör 

vara en del av lärarutbildningen och verksamma lärare bör få gå fortbildning i 
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utomhuspedagogik. Det är viktigt att föra upp utomhuspedagogik på tal bland lärare så att 

lärarna i sina arbetslag kan samtala och stötta varandra till att börja arbeta med 

utomhusmatematik och utomhuspedagogik i flera ämnen.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Som det framgår av undersökningen kan utomhusmatematik komplettera den traditionella 

matematikundervisningen inomhus genom en växelverkan mellan arbetssätt och miljöer. 

Studien lyfter fram flera positiva effekter med utomhusmatematik. Det är ett lärande där 

eleverna får röra på sig och uppleva matematik med flera sinnen. Utomhusmatematiken gör det 

möjligt att omsätta matematiken i verkligheten och koppla ihop det med vardagen vilket gör att 

eleverna minns kunskaperna bättre. Lärarnas uppfattningar är även att utomhusmatematiken 

engagerar eleverna och gynnar samarbete. Med tanke på de positiva effekter utemiljön har att 

erbjuda för elevernas lärande i matematik och andra ämnen, som framkommit i denna studie 

och i tidigare forskningar, bör fler lärare ta sig an utomhusmatematiken och öppna upp för ett 

rikare lärande.  

 

Undersökningen har gett givande svar på forskningsfrågorna. Resultaten har samtidigt gett nya 

idéer inom området om vad som kan utforskas vidare. De intervjuade lärarna i undersökningen 

har flera års erfarenhet av att arbeta med utomhusmatematik och uppger få svårigheter med 

arbetssättet. Det har dock framkommit att lärare som inte arbetar med utomhusmatematik kan 

uppleva vissa svårigheter. Det skulle därmed vara givande att även intervjua lärare som inte 

arbetar med utomhusmatematik om vad de ser för svårigheter med arbetssättet och utifrån det 

utröna hur svårigheterna kan bemästras.  

 

Det skulle även vara intressant att intervjua elever om deras uppfattningar om 

utomhusmatematik. Anser dem att det blir lättare att tillägna sig matematiska kunskaper när 

undervisningen sker i utemiljö?  

 

En intressant aspekt som den tidigare forskningen om utomhusmatematik berört i liten 

utsträckning är att arbeta ämnesintegrerat med utomhusmatematik. I denna studie är 

utomhusmatematiken som del av ämnesövergripande arbete ett framträdande resultat. Det 

skulle därmed vara intressant att forska vidare om hur man kan arbeta ämnesintegrerat med 

utomhusmatematik med tanke på att det är ett vanligt arbetssätt i de lägre skolåldrarna.     

 

Det finns en medvetenhet om att fler observationer och intervjuer skulle ökat studiens 

reliabilitet. Om möjligheten finns skulle det vara av stort värde att göra en jämförande studie 

med fler observationer under en längre tid. Då skulle en klass som arbetar regelbundet med 

utomhusmatematik undersökas genom observationer och intervjuer samtidigt som en klass som 

arbetar med traditionell klassrumsundervisning i ämnet matematik skulle undersökas på 

liknande sätt. För att ytterligare öka studiens reliabilitet skulle man kunna välja ett arbetsområde 

inom matematik som man studerar hur de olika arbetsformerna påverkar elevernas resultat i 

matematik.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Bakgrund  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Hur många år har du arbetat på denna skola?  

Vilken årskurs undervisar du i? 

Hur många elever har du i klassen? 

Vad har du för utbildning?  

 

Har du gått någon fortbildning i utomhuspedagogik? 

Vad innebär utomhuspedagogik för dig?  

Hur ofta arbetar du med utomhusmatematik?  

Hur länge har du arbetat med utomhusmatematik?  

Varför arbetar du med utomhusmatematik? 

I vilka gruppkonstellationer bedriver du utomhuspedagogik? 

- Helklass, halvklass?  

 

Hur anser du att utomhusmatematiken skiljer sig från inomhusmatematiken? 

Används olika arbetssätt i undervisningen utomhus gentemot inomhus? 

Kan du ge exempel på hur ni arbetar med utomhusmatematik? 

Är några områden inom matematikundervisningen mer fördelaktiga att arbeta med utomhus?  

Kan du se skillnader i vad eleverna lär sig utomhus jämfört med inomhus? 

Är matematiklektionerna utomhus kopplade till matematiklektionerna inomhus?  

Vad har du för uppfattning om hur eleverna upplever utomhusmatematiken? 

 

Vilka effekter anser du utomhusmatematiken har för elevernas lärande? 

Vilka svårigheter ser du med utomhusmatematik? 

 

Har du något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  

 

Följdfrågor: Hur då? Vilka då? Kan du ge exempel? Kan du beskriva..? Kan du utveckla?  
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Bilaga 2 - Observationsmall 

 

Observatörens namn: _______________________ Datum och tid: ______________________ 

Lokal: ___________________________________ 

Närvarande personer: _______________________________________ 

 

Tidpunkt och verksamhet Elevagerande Läraragerande 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till deltagare i undersökning om utomhusmatematik 

 

Hej!  

 

Jag heter Deborah Eckefjord och studerar Grundlärarprogrammet F-3 på distans vid Gävle 

Högskola. Jag studerar min sista termin och skriver mitt examensarbete i matematik med 

ämnesdidaktisk inriktning på avancerad nivå, 30 hp. Examensarbetet handlar om hur 

utomhusmatematik används i matematikundervisningen och om dess möjligheter för lärande. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur elevernas lärande i matematik påverkas av att 

undervisningen sker i utemiljö och vilka möjligheter undervisning utomhus kan ge för 

elevernas lärande och utveckling. Syftet är även att undersöka hur matematikundervisning 

utomhus kan användas som komplement till traditionell klassrumsundervisning. 

 

Därmed vänder jag mig till dig som är lärare i skolåldrarna F-3 och har erfarenhet av arbete 

med utomhusmatematik som vill delta i en intervju, för att höra dina uppfattningar om ditt 

arbete med utomhusmatematik och hur du ser på dess möjligheter för lärande. Intervjun pågår 

ca 40 min och berör dina uppfattningar om vilka effekter utomhusmatematikens har på 

elevernas lärande och hur den traditionella klassrumsundervisningen skiljer sig från 

undervisning utomhus i ämnet matematik.  

 

Intervjusvaren kommer att analyseras och endast användas som forskningsunderlag i mitt 

examensarbete. Materialet används så att obehöriga inte kan ta del av det under 

arbetsprocessen. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet men efter 

examensarbetets genomförande arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle.  

 

I din medverkan garanteras konfidentialitet. Din identitet kommer inte att kunna identifieras i 

slutrapporten då namn och uppgifter kommer att fingeras eller tas bort. Intervjuerna spelas 

gärna in om du godkänner det.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan 

när som helst utan förklaring.   

 

Din medverkan är mycket värdefull för undersökningen och tas emot med stor tacksamhet! 

 

Vänliga hälsningar 

Deborah Eckefjord 

 

Kontaktuppgifter:  

Telefonnr: 070 144 88 01 

Mail: ofk13ded@student.hig.se 
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Bilaga 4 - Samtyckesbrev 

 

Deltagande i intervjuer och observationer för examensarbete, grundlärarutbildningen F-3. 

Intervjun kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. Vid observationen kommer 

anteckningar föras av relevans för studien. Materialet kommer endast användas som 

forskningsunderlag för ett examensarbete. Respondenternas identiteter förblir anonyma och 

information som namn och arbetsplats är skyddade. Deltagandet i intervjun och observationen 

är frivilligt och därmed har respondenterna rätt att undandra uttalanden eller avbryta sin 

medverkan när som helst. 

 

Jag samtycker härmed till de ovannämnda villkoren: 

Datum:____________________________________ 

Signatur:___________________________________   

 
 


