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Sammanfattning  

Syftet med detta arbete var att undersöka lärarnas inställning till att bedriva matematik 

utomhus och deras tankar och uppfattningar kring ämnet. Min studie baserades på kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer av sex olika lärare från olika skolor i Gävleborgs län. Resultatet 

från min undersökning visar att många lärare är positivt inställda till att vara utomhus och de 

innehar kunskapen om att barnen finner glädje med att bedriva matematik med inslag av att 

vara ute kopplat till rörelseaktiviteter. För att främja utomhusmatematik och inse dess fördelar 

och betydelsefullhet är det av stor vikt att lärarna bortser från bekvämligheter och 

undanflykter. Eleverna är det primära och lärarnas uppgift är att finna genvägar och underlätta 

för elevernas framgång i matematik.  
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” Kom ihåg att varje gång man alltför tidigt undervisar ett barn  

om något som barnet kunde kommit underfund med på egen hand,  

så hindras barnet från att upptäcka detta  

och därför också från att förstå det fullt ut” 

 

Jean Paul Piaget
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1 Inledning 

 

Efter att ha tagit del av material om matematik och utomhuspedagogik uppmärksammades jag 

av betydelsefullheten i vad eleverna behöver för att klara av en dag i skolan. Eftersom de 

endast är sju år gamla när de börjar i första klass och har en genuin nyfikenhet som lyser i 

ögonen är det vår roll som lärare att bevara samt utveckla den glöden. Malmer (2002) skriver 

att många elever i de yngre åldrarna tappar intresse för matematik och därför är det skolans 

skyldighet att skapa en undervisning med inslag av kreativitet och pedagogisk variation. 

Barnen i skolan är för stillasittande och rör sig alldeles för lite. Den bristande fysiska 

aktiviteten leder till att eleverna tappar koncentrationen och därmed motivationen skriver 

Löwing (2006). Björklund (2016) menar att en kombination av rörelse och 

utomhusundervisning kan leda till underverk för entusiastiska barn. 

 

En av anledningarna till att jag vill skriva om detta ämne bottnar i stor del från min VFU-

period där jag fick möjlighet att ansvara för några lektioner i matematik. Eleverna blev lätt 

rastlösa och omotiverade under lektionerna. För att utveckla barnen och få in i deras 

medvetande att ämnet matematik är roligt vill jag i min framtida lärarroll variera mitt sätt att 

undervisa. Möjligheten att få skriva arbetet kan leda till att andra lärare inspireras och att jag 

själv får tillgång till verktyg som kan utveckla min pedagogiska undervisningsform.  

 

Redan i förskolan börjar pedagoger att planera och utföra matematiska inslag. Det är i de 

tidiga åren som grunden läggs för alla barn som med spänning ska få börja i skolan och bygga 

upp sin erfarenhetsbank. Genom att barnen idag är nyfikna och mottagliga och ser fram emot 

att få börja i skolan är det väsentligt som lärare att utveckla och ge barnen de bästa tänkbara 

möjligheterna till kunskap inom matematik. Lärarna är personer som eleverna ser som 

förebilder och om lärarna brinner genuint för ett ämne är det något som i sin tur påverkar 

eleverna positivt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

 

Mitt val föll på att skriva om utematematik med inriktning på lärarna och deras syn på denna 

undervisningsform. Det är lärarnas inställningar och attityder som ligger till grund för 

undersökningen. För att undersöka varför denna undervisningsform inte verkar förekomma i 

större utsträckning kände jag att svaren på mina frågor enklast kunde komma från lärarna 

själva. Utifrån dessa tankar är syftet med detta arbete att undersöka lärarnas uppfattningar och 

attityder till att bedriva matematik utomhus och vilka orsaker som ligger till grund för valet av 

deras undervisningsform.  

 

1.1 Bakgrund 

Läraren har en betydelsefull uppgift när det kommer till elevernas första möte av 

skolmatematiken enligt Engström, Engvall & Samuelsson (2007). När barnen i tidig ålder 

börjar skolan är förväntningarna höga och de bär alla på egna upplevelser av 

matematik hämtade från deras vardagsliv. Lärarens uppgift under detta första skede i skolan 
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är att utveckla barnens möjligheter till bestående kunskaper (Engström, Engvall & 

Samuelsson, 2007).  

 

Ahlberg (1994) menar att det tidiga mötet med ämnet matematik påverkar barnens inställning 

till matematik i framtiden. Redan tidigt bör lärarna uppmärksamma eleverna på matematikens 

betydelsefullhet och lägga in aktiviteter kopplat till sociala sammanhang. Barnen bör tidigt få 

vetskap om meningsfulla och användbara verktyg som de kan koppla till deras vardag 

(Ahlberg, 1995).   

 

Enligt en redovisning från Skolverket (2018) poängteras det ett krav från regeringen att få in 

mer fysisk aktivitet bland grundskoleleverna. Presentationen visar en jämförelse med 

Danmark, Finland och Norge att svenska grundskoleelever är alltför stillasittande, vilket 

också påverkar deras studieresultat. Enligt Lgr 11 ska undervisningen ”bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang” (s. 54). Bjorklund (1991) och Öquist (1995) poängterar båda i boken 

”Utomhusdidaktik” skriven av Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) att det centrala i 

skolan bör vara att få utlopp för sin kreativitet och de anser att det är något som inte existerar i 

dagens traditionella skolor där undervisningen mestadels är förlagd inomhus.  

 

Wolmesjö (2006) påpekar att genom att röra sig mera med hela kroppen påverkas inte bara 

hälsan positivt utan det bidrar också till bättre kunskapsinhämtning och lärande.  

Att lära sig att förstå matematikens innebörd sker inte över en natt och det är en process som 

kan ta lång tid. Barnen får redan i tidig ålder en nära kontakt med matematiken i form av lek i 

undersökande former. Lärarna har ett av de svåraste uppdragen vilket är att bibehålla barnens 

genuina lust, nyfikenhet, upptäckarglädje och intuition till ämnet matematik. De ska inte bara 

berika barnen med ett stimulerande möte med matematikens värld utan också förstärka 

barnens förståelse samt bredda gränserna inom det matematiska tänkandet. Barnen har sin 

egen erfarenhetsvärld och föreställning kring grundläggande begrepp inom matematiken. För 

att inte skolan ska vara orsaken till en negativ förändring utförs satsningar redan från förskola 

upp till högskolan i kompetensutveckling inom matematikdidaktik eller matematik för lärarna 

(SOU 2004:97). 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) påpekar att variation, upplevelser och erfarenheter 

är nödvändigt för att ge den lärande en möjlighet att uppleva matematiken som meningsfull 

och få en djupare och ökad förståelse för ämnet. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 

skriver också att en lärares insikt och kompetens inom ämnet har en avgörande betydelse för 

hur barnen upplever matematikens mening. Lärarna bör ha ett genuint intresse för ämnet och 

en förmåga att stödja barnen med lämpliga och grundläggande strategier vilka i sin tur ska 

leda till att barnen bemöter matematiken med samma genuina engagemang som deras lärare 

förevisar (Doverborg & Pramling Samuelsson (1999). 

 

Idag avslutar för många elever grundskolan med otillräckliga kunskaper i ämnet matematik, 

vilket behöver motverkas för att de i framtiden ska kunna fatta avgörande beslut i olika val 

som dyker upp i vardagen (Skolverket, 2018). Matematik bör istället vara ett ämne som ligger 
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i prioritet när det kommer till planeringen i skolan. Lärarna har en central uppgift att få 

eleverna mera intresserade av ämnet och inte se det som onödigt och tråkigt (Löwing, 2006). 

Enligt Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) upplever eleverna matematiken som likgiltig 

och för att eleverna ska nå målen i matematik är undervisningen och dess innehåll avgörande. 

Enligt Löwing (2006) har lärarna en betydande uppgift att öka sina didaktiska kunskaper och 

kunskaperna i ämnet matematik. 

 

Enligt Skolverket (2018) har läraren en central roll och en betydelsefull uppgift i skolan. De 

ska kunna ge eleverna de rätta verktygen till att öka lusten att vilja lära sig mera. Läraren ska 

inneha olika undervisningsmetoder vilka ska ge eleverna flera olika valmöjligheter till att 

förstå ämnet matematik på olika sätt (Skolverket, 2018). 

 

Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) skriver att undervisning utomhus inte är en lika 

självklar undervisningsform som inomhusundervisning. För att anlägga undervisningen 

utomhus krävs mera engagemang och arbete av lärarna.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Styrdokument 

För att bibehålla fascinationen och lusten till matematiken i de yngre åldrarna visar 

forskningen att mer variation i matematikundervisning skapar positivare uppfattningar och 

föreställningar om ämnet (SOU 2004:97). Rapporter från Skolinspektionen visar att elever i 

10-12 års ålder lättare mister intresset för matematik och bristen på sin egen tro till lärandet. 

För att göra matematiken levande och öka intresset att vilja lära sig mera erfordras mer 

kreativitet och variation kring lärandet inom matematiken (SOU 2004:97).  

 

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2018 står det följande:  

 

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

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.”  

 

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

till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”  

 

• ”Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband (Lgr 11 sid. 54)”. 

 

Läroplan (Lgr11) uttrycker också följande riktlinjer: 

 

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

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

utvecklingen.”  
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• ”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser” (Lgr 11 s. 54). 

 

Skolverket (2017) säger att: 

 

• ”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.”  

 

• ”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 

helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former.” 

 

Skolverket (2018) menar att syftet med undervisningen är att delge eleverna varierande 

arbetssätt och arbetsformer, där möjlighet till kommunikation och undersökande aktiviteter 

ska ske i närliggande miljöer.  

 

1.2.2 Lärmiljö 

Idag används ord som lärandemiljö och lärmiljö frekvent i skolorna och enligt Skolverket 

(2018) är lärmiljö helt enkelt de sammanhang och den miljö som eleverna befinner sig i under 

en skoldag. En god lärmiljö innefattar att alla på skolan ska kunna uppleva delaktighet och 

trygghet. Andra faktorer som förhållningssätt och attityder gentemot varandra är också 

väsentliga för att skapa goda lärmiljöer (SPSM, 2017). Skolverket (2018) menar också att 

lärandet sker i samverkan med varandra och är ytterligare en faktor för fortsättning av skolans 

arbete mot goda lärandemiljöer. Till skillnad från lärmiljö ses lärandemiljön som en viktig 

faktor för lärarna och hur de genom vägledning och inspiration ska skapa inkluderande och 

gynnsammare undervisningsmiljöer. 

 

Skapande av innehållsrika och tillåtande utemiljöer för barnen på skolan bidrar till mer 

kreativitet och experimenterande. Utemiljöerna ger också barnen möjlighet att utforska och 

finna nya upptäckter tillsammans (Björklund, 2016). Grundtanken är enligt Björklund att 

barnen ska uppleva det som en självklarhet att kunna ta del av varandras kunskap. Skolans 

kultur ska snarare skapa en mer experimenterande miljö och pedagogernas roll blir mera att 

iaktta barnen och uppmärksamma deras upptäckter. Björklund skriver också att en 

uteverksamhet kan leda till ett öppnare sinne kring lärandet hos pedagogerna. För att få detta 

förverkligat är det av vikt att utemiljön kan erbjuda material som tillåter barnen att kunna vara 

fria i sitt skapande. Lärmiljön utomhus är en mer tillåtande plats än inne i ett klassrum 

(Björklund, 2016).  

 

För att elevernas talang och kompetens ska framträda mera ligger utmaningen i skolorna att 

skapa kreativa och innovativa lärmiljöer för ungdomar och barn. Att vara ute och bedriva 

undervisning är en väg som kan bidra till denna utveckling. Undervisning utomhus förenar 

handling, tanke och känsla och lärmiljön blir en del av den fysiska verkligheten. Uterummet 

blir en plats att lära ut och ett föremål för lärandet men dessvärre är inte många skolor 
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utformade på detta vis utan skolmiljöer skapas alltför ofta med avkall på gröna ytor med plats 

för lärande och lek (Dahlgren, 2007).  

 

1.2.3 Utomhusdidaktik 

Begreppet didaktik står för undervisningslära och inkluderar alla de faktorer som på något sätt 

inverkar på undervisningen och innehållet i undervisningen (Säfström & Svedner, 2000).   

Selander (2017) skriver i boken ”Lärande, skola och bildning” att de föråldrade idéerna om 

didaktikens innebörd handlade förr mera om hur en lärare skulle undervisa om ett ämne. 

Nutidens idéer utgör mera hur en elev på bästa möjliga sätt kan ta till sig kunskap.  

 

Lärarna idag bör utveckla sitt synsätt på hur de ska bedriva sin undervisning. Det skriver 

utvecklaren Helena Lilja i lärarnas tidning (Lagerlöf, 2007). Det förekommer inte ett 

tillvägagångssätt att nå en förändring utan det handlar om att lärarna måste ändra inställning 

och attityder till att ta till sig mera kunskap i matematikdidaktik. Lärarna bör utveckla och öka 

sin kunskapsbank inom ämnet för att finna flera olika lösningar att engagera de elever som har 

bristande förståelse för matematiken. 

 

Enligt Faskunger, Szczepanski & Åkerblom (2008) bygger en undervisning utomhus på en 

pedagogik som gynnar delaktighet, inflytande, reflektion och kreativitet. Enligt Faskunger, 

Szczepanski & Åkerblom (2008) bidrar utomhusundervisning till en variation av lärande där 

elever får möjlighet att gemensamt lära av varandra och ett lärande mellan lärare och elever. 

Utomhusundervisning kan också vara en väg till att uppnå goda studieresultat menar 

Szczepanski (2008), vilket är en del av kurskraven i skolan (Lgr11). Att undervisa utomhus 

kan ses som en komplettering till den traditionella undervisningsformen menar Szczepanski 

(2008). Han påpekar att utomhusundervisningen kan förekomma på andra platser, i andra rum 

eller i ett annat sammanhang. Szczepanski (2008) skriver också att all undervisning 

nödvändigtvis inte bör bedrivas ute utan en växelverkan mellan att vara ute och inne är lika 

fördelaktigt. Det är enligt honom en genomtänkt växling av passande platser som är 

framgången till ett positivt lärande. Szczepanski (2014) sammanfattar att ”Fördelarna med 

utomhusbaserat lärande framträder bäst när välutbildade och reflekterande pedagoger ser 

betydelsen av växelverkan mellan utomhus och inomhus” (s. 30). 

 

1.2.4 Didaktiska triangeln 

Håkansson & Sundberg (2012) beskriver i boken ”Utmärkt undervisning” den didaktiska 

triangeln som ett fundamentalt begrepp kring lärande och undervisning. De menar att 

triangeln för samman de centrala delarna: eleven, läraren och undervisningsinnehållet i all 

undervisning. Enligt Håkansson & Sundberg är den didaktiska triangeln den mest spridda och 

omfattande modellen inom forskningen när det gäller hur elever, lärare och undervisningens 

innehåll relaterar till varandra.  

 

Hattie (2018) skriver i sin bok ”Synligt lärande för lärare” om betydelsefullheten i att skapa 

goda relationer mellan elev och lärare och hur en lärare agerar utifrån den undervisningsform 

som skapats. Det är väsentligt att läraren har fokus på det centrala i undervisningen och ger 

regelbunden feedback. Element som engagemang, förmåga och kompetens är betydelsefulla 
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egenskaper en lärare bör besitta enligt Hattie eftersom de är nyckelfaktorer inom 

undervisningen och en väg att kunna påverka eleverna mot bättre studieresultat. 

 

Enligt Skolinspektionen (2010:1284) är framgångsrika lärare de som innehar förmågan att 

balansera kompetenserna inom det didaktiska och ämneskunskaperna genom att skapa en röd 

tråd och ett sammanhang för elevernas lärande. De sitter enligt Skolinspektionen på 

erfarenheter där de har en god förmåga att anpassa undervisningen med passande metoder och 

innehåll efter både den givna situationen och elevernas förutsättningar. Faktorer som är 

väsentliga i lärarens ledarskap är tydlighet och struktur. Skolinspektionen menar också att en 

varierad undervisningsmiljö där läraren stödjer och leder elevens lärande i 

kunskapsutvecklingen bidrar till mer delaktiga och stimulerade elever.  

 

1.2.5 Lärandeteorier 

Comenius 

Bjärvall (2015) skriver om författaren Johann Amos Comenius som förespråkar att 

undervisning bör utgå från det kännbara och anpassas till barnens mognad och ålder. 

Undervisningen bör inte stressas fram utan gärna ske i ett långsamt tempo. Comenius fann att 

leken, motivationen och fantasin hade en stor betydelse för undervisningen och grunden var 

tingen och inte orden. Han menade om du t.ex. har smakat på något, skådat en kamel eller 

lyssnat på en näktergal så finns dessa intryck kvar i minnet.  

 

Vygotsky 

Lev Vygotsky är en av psykologin och pedagogikens stora genier. För Vygotsky hade 

undervisningen en betydande roll för individers lärande och utveckling. Eleverna skulle få 

möjlighet att möta en miljö med inslag av meningsfullt lärande där förutsättningar i form av 

frågeställningar och utmaningar skulle erbjudas (Bråten, 1996). Enligt Hensvold (2006) anser 

Vygotsky att den lärande miljön till stor del bottnar i vilka metoder lärarna utgår ifrån. 

Vygotsky menar att lärarna har en pedagogisk utmaning som är att skapa stödjande och 

meningsfulla lärandesituationer där innehållet är både givande och tydligt för eleverna 

(Hensvold, 2006).   

 

Det mest omtalade begreppet i Vygotskys verk är hans idé om den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Principen om idén enligt Säljö (2017) förhåller sig till Vygotskys synsätt 

när det gäller utveckling och lärande som en ständig pågående process. Vygotsky menar 

enligt Säljö att när människan behärskar en färdighet finns möjligheterna att också lära sig 

nya färdigheter.  

 

Piaget 

Jean Piaget var en schweizisk filosof och pedagog som hade stor betydelse för utbildning och 

skola. Säljö (2014) skriver i sin bok ”Lärande i praktiken” om Piaget och hans tankar kring 

barn. Piaget poängterar att barn behöver vara aktiva och det är genom deras egna 

intellektuella och fysiska erfarenheter som de utvecklas. När barnen själva får undersöka sin 

närmiljö ökar och utvecklar de sin förmåga att förstå sin omgivning bättre.  
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Piaget var enligt Säljö (2017) intresserad av hur-frågan, vilket innefattade tillvägagångssättet 

som barnen kom fram till om världen. Piaget var mindre intresserad av standardiserade test 

där det endast fanns ett korrekt svar.  

 

En grundläggande tanke i Piagets teori är att undervisning och lärande bör tilllämpas till var 

barnet befinner sig tankemässigt och utvecklingsmässigt i dagsläget. För att en elev ska kunna 

ta in kunskaper bör barnets tänkande enligt Piaget befinna sig i passande utvecklingsskede 

(Säljö, 2014). De tankegångar och den syn Piaget hade på utveckling och kunskap fick ett 

stort inflytande på utbildningen, skolan och forskningen. Det var hans idéer om barn och 

deras iakttagelser på omvärlden och att han såg barnen som små vetenskapsmän som gav 

intryck. Säljö menar att Piaget ansåg att bara barnen fick tillfällen, stimulans och tid kunde de 

upptäcka många sanningar inom vetenskapen. Barnen som är logiskt tänkande varelser bör få 

tid till att göra sina egna erfarenheter och upptäcka i egen takt (Säljö, 2017).  

 

Piagets synsätt utvecklades till ett centralt pedagogiskt inslag i undervisningen. Olika inslag 

av arbetssätt erbjöds vilka ledde till stimulans av självstyrda grupparbeten och aktiviteter. Det 

var väsentligt enligt Piaget att barnen utvecklade kunskaper och samarbetade tillsammans. 

Han ansåg enligt Säljö (2017) att föreläsningar och lektioner sågs som passiva och att skolan 

istället skulle erbjuda aktiva sysslor där barnen fick möjlighet att ställa egna frågor, vara 

aktiva och utforska världen för att ha belägg för sina svar. Piaget menade att för att ett barn 

ska lära sig saker är de i behov av att upptäcka.  

 

Forskaren Hensvold (2006) skriver att en kombination av tydliga, meningsfulla och stödjande 

lärandesituationer kan leda till att undervisningen i skolan både väcker elevernas intresse för 

matematik och ger ämnet en ny betydelsefull mening.  

 

Dewey 

John Dewey (2009) var en filosof och skriver i boken ”Demokrati och utbildning” att 

erfarenheter från de lärande har bidragit till att det som ungdomar och barn sysselsätter sig 

med utanför skolan är något som har kommit att införas i undervisningen. Erfarenheter 

uppvisar att fysiska aktiviteter har en positiv effekt på lärandet vilket har lett till att flera barn 

känner en glädje att gå till skolan. Dewey påpekar vikten av att spel och lek inte ska användas 

som tidsfördriv i skolan utan istället upptäcka vad leklusten frambringar hos barnen när det 

kommer till att utforska, bygga och hantera material och verktyg. Eleverna skapar ett genuint 

engagemang om övningarna inkluderas i det ordinarie skolarbetet. Dewey skriver också att 

tillgång till ett effektivt lärande bygger på inslag av arbete, lek samt lära med kroppen och de 

är de utmärkande dragen att lära sig kunskaper på inom matematik (Dewey, 2009).   

 

I boken ”Lärande, skola och bildning” skriver Säljö (2017) att skolans primära uppgift enligt 

Dewey är att tidigt förbereda människan för demokratins möjligheter och krav. Han menar att 

barnen bör bekanta sig med de färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna leva ett 

produktivt och rikt liv i vårt demokratiska samhälle. För det krävs det rätt verktyg och bra 

undervisning. Dewey (2002) skriver i boken ”Individ, skola och samhälle” att barn lär sig 

genom att vara aktiva och att det är barnens engagemang pedagoger bör fokusera på och inte 
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läromedlen. Han menar att barnen lär sig mera genom kroppen än åt det själsliga och med det 

syftar Dewey på pedagogernas insikt att låta barnen komma i kontakt med det verkliga livet 

framför litteraturen och läxläsning. Deweys mål var att vidga synsättet inom lärandet och 

skapa ett samspel mellan teori och praktik i verkliga livet utanför skolan.  

 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att få ett bredare perspektiv på lärarnas inställning till att 

bedriva matematikundervisning utomhus.  

 

Frågeställningar 

• Vilken inställning har lärarna till matematikdidaktik utomhus? 

• Vilka möjligheter eller hinder förekommer? 

• Vilka är orsakerna till lärarnas val av matematikundervisning utomhus? 

• Vilken undervisningsform föredrar lärarna? 

 

 

2 Metod 

2.1 Urval 

Jag har valt att intervjua 6 stycken olika lärare med varierande yrkesinriktningar från diverse 

skolor i Gävleborgs län. Lärarna har varit verksamma i ca 20 år och arbetar med de yngre 

åldrarna: 4 stycken är grundskollärare, en är pedagog i förskoleklass och en är fritidspedagog. 

Lärarna för detta ändamål är personliga kontakter. Valet av lärare bygger på den gedigna 

erfarenhet av läraryrket de besitter samt att de är utbildade och undervisar i ämnet matematik i 

olika förfaranden. Johansson & Svedner (2010) skriver om betydelsefullheten att välja 

individer med olika erfarenhetsbakgrunder. Det kan enligt författarna vara en chans att 

tillgodogöra sig en variation av olika tolkningar och uppfattningar. Det jag eftersträvar med 

intervjuerna är att få ta del av deras inställning och vilken syn de har till utematematik samt 

göra en jämförelse mellan lärarnas uttalanden. Deltagarna skulle känna att de inte behövde 

vara specialiserade på utematematik utan jag förklarade att jag var intresserade av deras 

synsätt och intresse av att göra jämförelser lärarna emellan.  

 

2.1.1 Etiska aspekten 

När det gäller den etiska aspekten påpekar Johansson & Svedner (2010) att det är viktigt med 

respekten och tydligheten gentemot deltagarna. De påpekar att intervjupersonerna inte ska 

känna sig vilseledda utan i förväg ska de tilldelas en tydlig beskrivning av undersökningens 

syfte och metoder. Enligt Johansson & Svedner bör intervjupersonerna informeras kring deras 

anonymitet och att de medverkande skyddas via fiktiva namn i den slutgiltiga rapporten. 
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Bryman (2008) menar att försäkringen kring deras anonymitet styrks via kvittering av 

samtyckesbrevet. Samtliga lärare garanterades anonymitet, vilket Johansson & Svedner 

(2010) också menar att varken skola eller namn på de som intervjuades skulle redovisas i 

studien. Lärarna tilldelades också ett samtyckesbrev (Se Bilaga 2) som de fick ta del av och 

skriva under. I brevet uppkom det värdet av att de när som helst kunde avbryta intervjun samt 

att intervjuerna spelades in för eget bruk. Deltagarna försäkrades också att arbetet var 

konfidentiellt och under intervjuerna fick de möjlighet att när som helst ställa frågor som jag 

sedan svarade så ärligt jag kunde. För att deltagarna inte ska känna sig vilseledda har jag 

eftersträvat och följt de forskningsetiska reglerna vilka Johansson och Svedner (2010) 

uppmuntrar till.  

 

Min målsättning med intervjuerna var att skapa en god stämning med nöjda och 

tillfredsställda deltagare. Upplevelsen av intervjuerna var positiva och jag är tacksam över att 

jag valde lärare med olika yrkesinriktningar för att erhålla en spridning från respektive 

deltagare.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Valet av insamlingsmetod hamnade på kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2008) är 

kvalitativa intervjuer lämpliga när intervjupersonernas inställningar och attityder utgör det 

centrala i det man vill undersöka, vilket är syftet med arbetet. Det förekommer enligt 

Johansson & Svedner (2001) två typer av intervjuer, strukturerade- och semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2008) menar att den semistrukturerade anses vara en kvalitativ intervju 

tack vare dess flexibilitet och att frågorna inte nödvändigtvis ställs i ordningsföljd. Johansson 

Svedner (2010) menar att semistrukturerad eller kvalitativa intervjuer är positiva tack vare att 

frågorna anpassas efter respondenterna och de har möjlighet att ge uttömmande svar och en 

möjlighet att tala från hjärtat. Den semistrukturerade intervjun passar mig för att den är friare 

och inte lika styrd som den strukturerade intervjun. Fördelen med den semistrukturerade 

modellen är att jag har möjlighet att styra samtalet och konversationen dit jag önskar till 

skillnad från den strukturerade metoden. Det förekommer en större frihet för båda parter när 

samtalet faller sig naturligt och leder till en avslappnad dialog. Jag valde att utgå från en 

intervjuguide där en flexibilitet fanns och att frågorna kunde utformas utefter respondenternas 

svar.  

 

Det var väsentligt för mig att intervjun skulle upplevas lättsam och utan press från 

respondenterna. Jag valde att ställa enkla frågor vilket Johansson & Svedner (2001) skriver i 

boken Examensarbetet i läraryrket. Om deltagarna ska våga vara ärliga och vara sig själva 

krävs det naturliga frågor som lärarna känner att de kan besvara (Johansson & Svedner, 

2001). Betydelsefullt var också att intervjupersonerna inte upplevde frågorna som 

komplicerade och stötande. Intervjuerna utfördes i tysta och lugna rum, allt för att undvika 

eventuella störningsmoment. Bryman (2008) menar att platsen och tillgängligheten är relevant 

för en gynnsam intervju.  
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2.3 Procedur 

De sex lärarna som deltog i intervjuerna fick motta identisk information. Via mail beskrev jag 

mitt syfte och mitt intresse att få intervjua respektive tilltänkt lärare. Deltagarna skulle 

uppleva att deras inverkan skulle utgöra en betydelsefull del i mitt arbete. Den information 

som tilldelades intervjupersonerna innehöll upplysning om att deras synpunkter och 

inställning till ämnet utematematik var betydelsefullt för mitt innehåll men jag fordrade 

självklart inget krav på att de skulle bedriva denna typ av undervisningsform. Jag avstod att 

utföra en pilotstudie på ”testpersoner” vilket Johansson & Svedner (2010) uppmuntrade till. 

Johansson & Svedner (2010) skriver också att en förintervju eller en pilotstudie är ett moment 

som uppskattas eftersom det är en möjlighet för intervjupersonen att finna eventuella 

frågetecken kring frågeställningarna. Den grundläggande orsaken till att jag avstod 

pilotstudien var osäkerheten kring hur eller på vem jag skulle utföra min förintervju på. 

Eftersom intervjupersonerna var kontaktpersoner kände jag mig trygg med att endast intervjua 

dem. För att underlätta för intervjupersonerna utfördes intervjuerna på respektive skola. Inför 

varje intervju påmindes deltagarna om syftet och att deras medverkan var frivillig. Jag valde 

bandinspelning för att undvika att betydelsefull information försummades. Intervjupersonerna 

erhöll information om inspelning och innan jag intervjuade respektive deltagare tilldelades de 

ett samtyckesbrev (se Bilaga 2) som de fick underteckna på plats. Jag informerade också 

deltagarna om deras rättigheter kring deras medverkan.  

 

Jag valde medvetet att inte tilldela deltagarna intervjufrågorna i förväg. Min tanke var att jag 

kanske kunde erhålla mer spontana och friare svar från respondenterna. Jag intervjuade en 

lärare i taget. Intervjuprocessen upplevdes som positiv och flexibel och frågorna anpassades 

utefter intervjupersonerna respons. Min målsättning var att intervjun skulle upplevas som 

avspänt och lättsam för intervjupersonerna. Enligt Kvale (1996) är lyhördhet och tydlighet 

centrala element i en intervjuprocess. Bryman (2008) menar också det väsentliga i att vara 

lyhörd och poängterar vikten av att vara flexibel när det gäller ordningen på frågorna. Kvale 

(1996) skriver att som intervjuare bör man lyssna uppmärksamt på vad intervjupersonen 

uttrycker. För att intervjun skulle flyta på smärtfritt valde jag att inte följa frågeschemat till 

punkt och pricka. Följdfrågor ställdes utifrån det som förmedlades under samtalets gång. 

Avvikelse från frågeschemat under intervjun anser Bryman som positivt bara det är relevant 

för underlaget. Intervjuerna pågick mellan 15 - 20 min. Efter intervjuerna ansåg jag behovet 

att intervjua flera inte fordrades eftersom liknande svar tilldelades av samtliga.  

 

Enligt Johansson & Svedner (2010) framkommer en mättnad efter att ha intervjuat ett antal 

personer och den bakomliggande orsaken kan vara att lärare har gedigen kunskap och 

erfarenheter efter många verksamma år inom yrket. Jag avslutade intervjuerna med min 

tacksamhet över deras tid och om det förekom eventuella frågor. Lärarnas egen syn på tankar 

och erfarenheter samt hur de undervisar i ämnet matematik ansåg jag var betydelsefull 

parameter till mitt underlag. De arbetar med de yngre åldrarna och har en betydelsefull 

uppgift att få utveckla barnens kunskaper. Vetskapen om intervjun var för kort eller tillräcklig 

för mitt ändamål är oklart men enligt Bryman (2008) behöver inte korta intervjuer betyda att 

innehållet är av sämre kvalitet. Bryman menar att när intervjupersonerna gett sitt 
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godkännande brukar de vara öppna och samarbetsvilliga. Inledningsvis kan mikrofonen vara 

ett skäl till att deltagarna är spända men om intervjuerna upplevs korta kan de ändå bringa 

viktig information. Intervjuerna genomfördes på ca 20 min och kändes som en öppen och 

lättsam dialog. I och med det kan jag dra slutsatsen att ingen av intervjupersonerna 

missuppfattade intervjufrågorna.  

 

2.4  Analysmetoder 

När alla intervjuerna var avklarade utfördes en transkribering, vilket skapades efter varje 

deltagares intervju. Jag kände att lärarnas svar och funderingar låg ”färskt i minnet” och 

därför var en transkribering i direkt anslutning till avslutad intervju det bästa tänkbara. 

Bryman (2008) poängterar vikten av att utföra transkriberingen direkt efter intervjuerna 

eftersom det är en tidskrävande process. Fördelen med att transkribera i samband med en 

avslutad intervju är att det fortfarande finns färskt i minnet och att man fortfarande känner sig 

pigg. Det är viktigt att ha i åtanke enligt Bryman (2008) att långa intervjuer tar längre tid att 

transkribera. Jag valde att inte föra anteckningar under samtalets gång för att kunna vara 

koncentrerad på intervjuarens respons och därmed kunna ställa följdfrågor. Jag var trygg med 

vetskapen om att intervjun spelades in. Jag valde att transkribera respondenternas svar för att i 

efterhand utföra redigeringar. Under transkriberingen fördes anteckningar vilka bestod av 

egna tankar och uppfattningar kring intervjupersonernas uttalanden. Efter samtliga 

transkriberade intervjuer påbörjade jag analysen med en fråga i taget utifrån deltagarnas 

respons som underlag. Jag valde detta tillvägagångssätt för att få den bästa tänkbara 

strukturen och inte förlora väsentlig information.  

 

 

3 Resultat 
En presentation av resultatet utgår från studiens frågeställningar Vilken inställning har 

lärarna till matematikdidaktik utomhus?, Vilka möjligheter eller hinder förekommer?, Vilka 

är orsakerna till lärarnas val av matematikundervisning utomhus? och Vilken 

undervisningsform föredrar lärarna?. De lärare som deltog i intervjuerna har namngetts med 

beteckningen L1 - L6.  

Kortfattad bakgrundsfakta 

Lärare 1 - arbetar som fritidspedagog och har varit verksam i 20 år. För närvarande arbetar 

hon med förskoleklass, åk 1 och åk 2.  

Lärare 2 - är grundskollärare och har varit verksam inom yrket i 20 år. Hon är utbildad 1 - 7 

lärare men har på senare år endast arbetat på lågstadiet. Hon undervisar för närvarande åk 1.  

Lärare 3 - arbetar som grundskollärare och har i nuläget en åk 1. Hon har varit verksam inom 

läraryrket i 9 år.  

Lärare 4 - arbetar i förskoleklass. Hon har varit verksam inom läraryrket i 25 år. Hon har 

deltagit i många utbildningar och kurser för att utvecklas inom ämnesområdet.  
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Lärare 5 - är utbildad 1 - 7 lärare men har mestadels under sina 20 år i läraryrket arbetat på 

lågstadiet. Hon undervisar åk 1. 

Lärare 6 - har arbetat som grundskollärare i 20 år och är från början utbildad 1 - 7 lärare. För 

närvarandet har hon en klass i åk 2. 

 

3.1 Vilken inställning har lärarna till matematikdidaktik utomhus? 

Lärarnas inställning till att undervisa matematik utomhus är bara positivt. Det uppenbarar sig 

under intervjuerna att trots lärarnas positivitet föredrar de helt olika sätt att undervisa och det 

visade sig tydligt under intervjuerna där  

L1 nämner att hon bara är positiv till utomhusmatematik och hon nämner att hon föredrar att 

arbeta mestadels utomhus med matematik  

L2 föredrar mer att vara inomhus och bedriva undervisning i matematik. Hon har inte någon 

regelbunden undervisning utomhus utan endast under planerade utflyktsdagar. 

L3 nämner att hon föredrar det arbetssättet och ser det positiva i att vara ute, men det som 

hindrar är tiden och närmiljön.  

L4 är den pedagog som har den mest positiva inställningen till utematematik. Hon syftade på 

att många elever och vårdnadshavare har visat sin uppskattning och framfört att elevernas 

intresse för matematik har ökat. Hon säger att ”alla skriver att de har lärt sig mycket matte.” 

Det poängterar hon beror på att hon har rätt inställning och är engagerad.  

L5 säger att hon inte har matematikundervisning utomhus på schemat, men försöker lägga in 

det lite då och då under terminen. Hon föredrar mera matematik utomhus men för tillfället är 

det inte det centrala i planeringen.  

L6 föredrar gärna utomhusmatematik men i den skola hon är på i nuläget finns dessvärre inga 

möjligheter till att bedriva utematematik fastän hon vet om fördelarna med den formen av 

undervisning. 

 

Resultatet visar att samtliga lärare har en positiv inställning till att undervisa matematik 

utomhus. Trots den uppfattningen och inställningen som skulle gagna och glädja många av 

deras elever har de ändå olika sätt att bedriva matematikdidaktik utomhus. 

 

3.2 Vilka möjligheter eller hinder förekommer? 

 

Möjligheter 

L1 anser att det finns hur många möjligheter som helst. Hon lyfter tillgångar som finns i hela 

skogen och på skolgården. L1 beskriver det med orden:  

 

…det finns inget stopp där…tycker jag utan det är mera möjligheter. Framför 

allt så för de barn som har svårt så får de den befäst på ett annat sätt. Har man 

inte klickat i klassrummet… om man jobbar med multiplikation t.ex. och så gör 

jag det fast på ett lekfullt sätt…på ett annat sätt…där man jobbar med hela 

kroppen. De rör sig ju väldigt mycket när man jobbar utomhus. (1) 

 

L1 påpekar också att barnen är väldigt kreativa. Hon tror att kunskaperna blir mera befästa 

genom att barnen på ett lekfullt sätt arbetar med hela kroppen och rör sig. Hon menar att 
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”rörelse är bra för hjärnan” och en kombination med att arbeta utomhus ger ett bättre resultat 

än att vara inne.  

L2 menar att möjligheterna med att vara ute är att barnen tycker det är härligt och att de får 

röra på sig. De är också positivt inställda att använda den miljön de har runtomkring sig. Hon 

säger att ”de tycker ju också att det är väldigt kul och göra sådana saker.”  

L3 anser att det finns mängder av möjligheter och hon menar att det är just att få komma ut 

och röra sig och använda sig av plockmaterial, ”stenar och kottar eller vad det nu är för 

någonting” som finns att tillgå ute i naturen. Hon menar också att det finns större ytor som ger 

mera möjligheter till att göra roliga saker att leka och arbeta praktiskt.  

L4 anser att det bara finns möjligheter med att vara ute och röra sig och bedriva matematik 

och mycket beror på att hon har en stor skolgård och en skog till förfogande. Hon menar att 

allt material finns där ute som man kan använda sig av, ”du har pinnar och kottar och blad och 

liksom…du kan göra allt av det som finns.” 

L5 menar att det finns stora möjligheter med att ha matematik ute, särskilt om man inför det 

regelbundet och att barnen inte tror att det bara är lek och ploj.  

L6 anser att det finns jättemånga möjligheter eller vinster som hon uttrycker det. En del barn 

tar in kunskaperna bättre när de får vara ute och göra aktiviteter än inne. Möjligheter är också 

att det finns bra material ute i skogen. 

 

Resultatet visar att samtliga lärare är eniga och överens om att det finns många möjligheter 

med att vara ute och bedriva matematik. Lärarna lyfter också betydelsefullheten med vad 

utomhusmatematik ger till barnen och förmånen att barnen får röra sig.  

 

Hinder 

L1 menar att det inte finns några hinder utan det gäller att planera. Ett hinder kan vara enligt 

henne att gruppen är för stor och för många elever vistas samtidigt på skolgården. Det kan 

leda till bristande fokus enligt henne.  

L2 anser att ett hinder med utomhusmatematik kan vara att man ska iväg med hela klassen 

och då tar det tid från lektionen. Ett hinder kan också vara enligt henne att material måste 

förflyttas 

Tanken är väl att man ska använda materialet som finns ute men…jag tänker lite 

papper och pennor åh vad ska de skriva på. Sådana saker måste man väl bära 

med sig då. Men, det handlar ju om….eller det handlar om att man inte har gjort 

det tror jag. (2) 

 

L2 kommer senare på att man faktiskt kan använda materialet som finns i naturen. Ibland 

kombinerar hon ute med inne och att barnen får hämta material utomhus för att senare 

experimentera inomhus.  

L3 menar att ett hinder kan vara vädret ”inte jätteroligt att vara ute om det är snöstorm eller 

snöslask och sånt dära.” Ett annat hinder kan vara om gruppen är för stor och det är inte alla 

som känner sig bekväma med att gå ut själv med alla barnen ifall det skulle hända någonting.  

L4 säger att det enda hinder är egentligen sin egen bekvämlighet och sin egen fantasi och 

kreativitet. Om man inte själv finner det roligt att vara ute blir det ett hinder och det speglar 

sedan av sig på eleverna.  
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L5 anser att de hinder som finns för närvarande är att skolgården är för liten eftersom den 

större skolgården byggs om. Det är för många årskurser som ska samsas om en liten yta 

menar hon. Hinder kan också vara om gruppen är för stor och man är ensam lärare och har 

barn som behöver extra tillsyn och stöd. Det blir svårare med att få fokus och ha koll på alla 

barnen själv hävdar hon.  

L6 menar att de hinder som kan finnas är att grupperna kan vara för stora för att kunna ha alla 

barnens fokus och deltagande. De hinder som hon också nämner är att det behövs färdigt 

material med övningar som skulle underlätta för lärarna när det är dags att gå ut.  

 

Samtliga lärare förutom L4 lyfter gruppen och storleken som hinder. L1, L5 och L6 

framhäver bristande fokus som ett hinder. L4 är den enda som hävdar att det inte förekommer 

några hinder utan det är bristen på sin egen kreativitet och fantasi. 

 

3.3 Vilka är orsakerna till lärarnas val av matematikundervisning utomhus? 

 

Plats & tillgänglighet 

L1 menar att platsen egentligen inte ska vara en bidragande orsak utan det är mera vilken 

inställning man har. Hon hävdar att det finns plats om man går i skogen lite längre från sin 

arbetsplats.  

L2 menar att de har en skolgård och en kulle, men det är inte alltid hon känner att de får vara 

ensamma i lugn och ro när instruktioner ska ges.  

L3 menar att platsen och tillgängligheten är betydelsefull för att kunna bedriva gynnsam 

matematik ute. Hon menar att de har skolgården och ”remsan” som hon kallar den, vilken 

finns avsides från skolan. Om skolgården hade varit bättre utformad med passande material 

skulle det vara enklare att gå ut menar hon.  

L4 säger att plats och tillgänglighet inte är en bidragande orsak till att välja bort att gå ut. Hon 

menar att några kanske mer kan se det som besvärligt att gå ut.  

L5 tror att det kan vara en bidragande orsak för hon anser att ju närmare du har till skogen ju 

lättare kan du gå ut och bedriva undervisning.  

L6 tror också att tillgänglighet och plats har en bidragande orsak. Det är betydelsefullt med 

närhet och tar det för lång tid att gå avstår man hellre menar hon.  

 

L1 och L4 framhåller att plats eller tillgänglighet inte ska vara en bidragande orsak. L1 menar 

att det bara handlar om vilken inställning man har och L4 hävdar att andra lärare kan uppleva 

det besvärligt att gå iväg. L2, L3, L5 och L6 påpekar att brist på plats och tillgänglighet kan 

vara en av orsakerna. Det framgår att närheten till naturen har en avgörande betydelse.  

 

Storleken på gruppen 

L1 anser att storleken på gruppen har en bidragande orsak och uppmuntrar gärna till mindre 

grupper för att kunna ha möjlighet att hjälpa alla och få alla barnens fokus.  

L2 anser också att gruppstorleken kan vara en orsak. Till stor del beror det på sämre fokus hos 

barnen, men också vilka barn man har för tillfället.  
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L3 säger att storleken har en avgörande betydelse men att en bidragande orsak är också vilka 

elever man har i gruppen. Det kan vara elever som man inte riktigt fullt kan lita på och att 

man är rädd att något ska hända ”har man med sig alla hem eller måste man plocka ner någon 

från ett träd?” Hon menar att hon föredrar halvklass och gärna vill ha med en fritidspedagog 

när de ska gå iväg.  

L4 tror att storleken på gruppen kan vara en bidragande orsak och arbetar gärna med 

halvklasser för att hinna med alla barnen och se om alla verkligen förstår.  

L5 tror också att gruppens storlek kan vara en orsak men också vilka individer man har. Hon 

menar att om man har en eller flera elever som är benägna att försvinna, går man inte gärna ut 

själv. Det är för riskfyllt menar hon.  

L6 anser också att storleken har en betydelse ifall något skulle hända. Hon menar att man 

gärna vill ha med sig någon fritidsledare ifall det skulle hända något. Det är också avgörande 

vilka individer man har i gruppen.  

 

Alla lärare anser att gruppstorleken har en avgörande betydelse för att kunna bedriva gynnsam 

matematikundervisning utomhus. L1 och L2 lyfter bristande fokus som en orsak medan L3, 

L5 och L6 lyfter aspekten kring de individer som ingår i gruppen. Lärare 4 arbetar gärna i 

halvklasser för att hinna med alla barnen.  

 

3.4  Vilken undervisningsform föredrar lärarna? 

Samtliga lärare förutom L2 föredrar att vara utomhus och bedriva undervisning i matematik. 

L2 föredrar mera att vara inomhus men utomhus under planerade former, t.ex. under 

utflyktsdagar. Trots att L3, L5 och L6 prioriterar utomhusmatematik framför inomhus 

bedriver de ändå till största delen undervisningen inomhus. L1 är i en mån det går mycket 

utomhus medan L4 är den pedagog som nästan alltid är utomhus med eleverna. Det är inte 

många dagar de är inomhus.  

 

 

4 Diskussion 
 

Sammanfattning 

I diskussionsdelen kommer jag att utgå från frågeställningarna och koppla resultatet till 

frågorna.  

Resultatet visar att lärarna är eniga kring det positiva i att låta sina elever vara ute mera. De är 

införstådda med att eleverna uppskattar utemiljön. Det uppkommer att lärarna också är 

medvetna om den glädje och entusiasm som eleverna visar när utomhusaktivitet står på 

agendan. Undersökningen visar också att lärarna är införstådda med att rörelse är ett effektivt 

och betydelsefullt verktyg när det kommer till ämnet matematik.  Lärarna anser dock att det 

existerar hinder som t.ex. storleken på gruppen och att det är barnens säkerhet som kommer i 

första hand. Min fundering innan jag påbörjade denna studie var om lärarnas medvetenhet 

kring barnens genuina lycka för utomhusdidaktik förekom. De förespråkade samtliga om 
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betydelsefullheten i rörelsens positiva inverkan på inlärning. Jag noterade att när frågan om 

möjligheter kring utematematik uppdagades inbringades en enighet av positiva attityder.  

 

Den undersökningsmetod som ansågs passande för denna studie var kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2008) är de lämpliga när intervjupersonernas 

inställningar och attityder utgör det centrala. 

 

Det uppstår många frågetecken och funderingar när lärarna upplevs ha stor vetskap om 

fördelarna med att vara ute och bedriva matematik. Samtidigt extra behov av 

extra förberedelse och förflyttning gör att verksamheten oftare förläggs inomhus. En del lärare 

framhäver tanken om införande av konsekvenstänk och för att denna undervisningsform ska 

kunna införas krävs det tydliga regler och rutiner från lärarna. Utifrån mitt syfte anser jag att 

majoriteten av lärarna bortser från det som gynnar eleverna främst. Det handlar om att som 

lärare våga ändra inställning och våga utmana sig själv till en förändring.  

 

Resultatet visar bland annat att tidsbrist också är en central faktor i valet av 

undervisningsform och lärarna anger att en betydande orsak är förflyttningen till en annan 

plats. Lärarnas uppfattningar är att förflyttningen till andra platser tar värdefull tid från 

undervisningen. Tiden används istället genom att barnen får hämta material utomhus för att 

senare arbeta med det i klassrummet. Jag anser att lärarna inte nödvändigtvis behöver välja 

bort den delen på grund av bekvämlighet. Det finns alternativ att tillgå och med fantasi och 

rätt inställning kan man ge barnen mer bestående kunskaper. Lärarna är i behov av att vara 

mera öppna, kreativa och fantasifulla för att kunna överföra det tankesättet till barnen. Lärarna 

anser att barnen är kreativa och nyfikna av naturen och att det är deras egen inställning och 

synsätt som präglar barnen. Det finns många sätt att underlätta och hitta genvägar för att 

barnen ska lära sig ämnet.  

 

Pedagogen som arbetar i förskoleklass och fritidspedagogen erhöll en helt annan inställning 

till utematematik än grundskollärarna. De påpekade att orsaken kunde bottna i de krav som 

ställdes på lärarna, att det som ska presteras i skolan utifrån kursplanen var i prioritet. 

Fritidspedagogerna och förskoleklasspedagogen gav intryck av positivare attityd till att vara 

ute mera. De samtalade om lärarnas egna ansvar när det gäller deras attityder eller inställning.  

 

Samtliga lärare besatt liknande tankar om undervisningsform. De föredrog att vara ute mer 

frekvent, men av bekvämlighetsskäl anser jag att undervisningen anpassade mer till att vara 

inomhus. Lärarna till skillnad från fritidspedagoger och förskoleklass ger intryck av att de har 

ett större ansvar när det kommer till prestation och att riktlinjer från kursplanen är det 

primära. Det skulle vara intressant om skolgården anpassades och konstruerades efter lärarnas 

önskemål och krav. En passande utemiljö där tillgänglighet och rätt utformning för matematik 

skulle kanske kunna vara ett skäl till att lärarna undervisade eleverna mera utomhus. 
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Tillförlitlighet 

Bryman (2008) skriver i boken ”Samhällsvetenskapliga metoder” att reliabilitet och validitet 

anses som två väsentliga parametrar i en kvalitativ undersökning. Reliabiliteten visar enligt 

Bryman (2008) hur tillförlitligheten är kring undersökningens resultat. Johansson och Svedner 

(2010) använder även de ordet tillförlitlighet i anknytning till reliabilitet. Validiteten syftar 

istället till undersökningens mätbarhet (Bryman, 2008). Johansson & Svedner (2010) 

beskriver validitet utifrån om resultatet överlämnat en verklig bild av det som intervjuaren 

undersökt. 

 

För min undersökning valde jag att intervjua 6 olika lärare. De berörda som tillfrågades var 

personliga kontakter och har varit verksamma i läraryrket i många år och innehar gedigen 

kunskap inom många ämnen. Samtliga lärare undervisar i ämnet matematik men deras 

tillvägagångssätt skiftar. Intervjuerna utfördes individuellt och ovetande om varandra var 

deras svar enhälliga och samtliga innehade liknande uppfattningar över läget och mentaliteten 

i skolan. Utifrån undersökningens resultat anser jag att urvalet är representativt eftersom 

svaren överensstämmer med varandra och enligt Johansson och Svedner (2010) råder det en 

mättnadskänsla när svaren är identiska och ingen ny information tillkommer. Ur en annan 

aspekt skulle det vara intressant att undersöka om resultatet förblivit densamma om fler än 6 

intervjupersoner medverkade. Urvalet att intervjua endast lärare hade förmodligen fått en 

annan innebörd och likaså ifall urvalet endast var fritidspedagoger eller pedagoger från 

förskoleklass. Det är ett sätt som kanske skulle givit studien en annan mätbarhet och en 

ökning av validiteten.   

 

För att effektivisera intervjuerna utformades en intervjuguide vilken gav stöd vid intervjuerna. 

Den metod som ansågs passande för min undersökning var semistrukturerade intervjuer. 

Syftet med denna metod är enligt Johansson & Svedner (2010) en större möjlighet för 

intervjupersonen att våga vara mer ”fria i tanken” vilken kan leda till detaljerade och 

uttömmande svar. Under samtalen ställdes varierande frågor utifrån respondenternas svar. Att 

formulera frågorna i oordning anser jag inte var en nackdel för mitt resultat. Samtalet 

upplevdes avslappnat och en naturlig dialog uppstod. För att öka tillförlitligheten var 

utformningen av intervjufrågorna noga formulerade med öppna frågor, vilka skulle bidra till 

reflekterande och detaljerade svar. Det var betydelsefullt för tillförlitligheten att frågorna inte 

heller var ledande. Johansson & Svedner (2010) poängterar betydelsefullheten i att inte ge 

ledande frågor. 

 

Tack vare det öppna samtalet föll det sig naturligt med varierande frågeställning under 

intervjuerna. Jag valde medvetet att inte överlämna intervjufrågorna i förväg. I efterhand 

anser jag att beslutet var befogat på grund av att svaren kanske kunde ha påverkats negativt 

ifall intervjupersonerna tilldelats frågorna i förväg. Min strävan var att respondenterna skulle 

svara från ”hjärtat” och inte förbereda svaren. Jag var medveten om att deltagarna utelämnade 

personliga åsikter och var noga med att inte påverka deras ställningstaganden. Jag upplevde 

under intervjuerna att lärarna vågade ställa frågor ifall det förekom funderingar. Vetskapen 

om huruvida frågorna var missvisande eller otydliga för lärarna kommer dock passera mig 

obemärkt förbi och är inget jag kommer kunna påverka. Lärarna har kanske från deras 
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synvinkel försett mig med tillförlitliga och rättvisande svar och uteblivit med eventuella 

frågor kring misstolkningar. För att erhålla en rättvis och trovärdig bild av lärarnas 

uppfattningar och inställningar under intervjuerna var min förhoppning och önskan att 

respondenterna formulerade sanningsenliga svar. 

 

Materialet från intervjuerna samlades in på samma tillvägagångsätt från samtliga deltagare. 

För att erhålla ett informativt underlag anpassades frågorna efter deltagarnas svar.  

En transkribering utfördes efter varje avslutad intervju. Intervjuerna genomfördes på ca 20 

min. Enligt Bryman (2008) varierar längden på varje intervju och han menar att en kort 

intervju inte nödvändigtvis innehar sämre kvalitet. Jag är inte övertygad om resultatet hade 

varit annorlunda om intervjuerna varit längre än 20 min.  

 

Eftersom frågorna var öppna med inslag av följdfrågor tror jag inte att undersökningen skulle 

få samma resultat av någon annan. Följdfrågorna som utformades beror helt på vilka svar som 

respondenterna avger och det är utefter svaren som följdfrågorna ställs. Svaren kan också 

skifta på grund av respondenternas sinnesstämning eller dagsform och det tror jag kan vara 

några av orsakerna till det som skiljer och varierar utformningen. Jag anser att resultatet skulle 

variera och förbli annorlunda om en annan person utförde intervjuerna. Eftersom deltagarna 

var personliga kontakter kan det också leda till att slutsatsen inte blir likadan som min. En 

orsak kan vara att man är lite mer restriktiv när det kommer till en okänd intervjuare än en 

känd. Varje intervju kan variera enligt Johansson & Svedner (2010) och det beror på att 

frågorna anpassas efter vilka aspekter intervjupersonerna tar upp.   

 

Teoretisk tolkning 

De frågeställningar som utgör underlaget för denna studie är bl.a. ”Vilken undervisningsform 

som lärare föredrog i matematik”, ”Vilken inställning lärarna har till matematikdidaktik 

utomhus”, "Vilka möjligheter eller hinder förekommer? Och Vilka är orsakerna till lärarnas 

val av matematikundervisning utomhus? 

 

Resultatet visar att de flesta lärare bedrev matematikundervisning inomhus, men erhöll en 

positiv inställning till att befinna sig utomhus. Resultatet visar även att lärarna väljer andra 

alternativ i arbetet med matematik utomhus. Lärarna väljer exempelvis att hämta material från 

naturen eller ha inslag av rörelse och lek. Det var väsentligt att leken inte var ett komplement 

utan lärarna påpekade vikten av att lek och rörelse planerades in och blev en del av 

undervisningen. Barnen i de yngre åldrarna är i behov av rörelse och att kombinera rörelse 

och lek med ämnet är snarare en fördel än en nackdel vilket kan ge eleverna många fördelar i 

framtiden (Björklund, 2016). Det är av stor vikt att lärarna varierar sitt sätt att undervisa för 

att tillgodose sina elever bästa möjliga väg att kunna utvecklas till en individ med ett ökat 

intresse för matematiken. Helena Lilja, utvecklare i lärarnas tidning, menar att lärarna bör 

förändra sin syn på undervisningens upplägg och utveckla sin egen kompetens och 

kunskapsbank inom matematiken. Hattie (2018) menar att läraren bör lägga fokus på att 

utveckla sin kompetens och sitt engagemang, vilka han poängterar är centrala egenskaper hos 

en lärare.  

 

Dewey (2009) påpekar det väsentliga i vad leken kan frambringa för naturliga kunskaper hos 

barnen. Han menar att barnen är nyfikna individer som behöver utforska och experimentera 
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med varierande material för att ha möjlighet att utvecklas. Det framgår i resultatet att vissa 

lärare syftar till att det är främst fritidspedagogen och förskoleklasspedagogen som inkluderar 

leken i samband med utematematik. Lärarna påpekar också i resultatet vikten av rörelse och 

lek och att en del inför aktivitetsrörelser i undervisningen. Skolverket (2018) påpekar också 

att undervisningen bör ha inslag av varierande och skiftande arbetssätt och arbetsformer. 

Enligt Löwing (2006) avslutar många barn i grundskolan med bristfälliga kunskaper i 

matematik, något hon anser bör tas i beaktning och prioriteras. Piaget ansåg lika som Dewey 

och Vygotsky att lärandet skulle vara meningsfullt och att det var barnens egna upptäckter 

som var betydelsefullt och fordrade första prioritet. 

 

Ett annat resultat visar att lärarna har bristande vetskap om varandra och deras arbetsområden. 

De verkar utifrån deras svar inneha skiftande uppfattningar kring hur de arbetar med ämnet 

matematik. I resultatet framgår det att förskoleklassläraren är den som arbetar flitigast med 

matematik utomhus. Det framhävs också i resultatet att en av orsakerna till att matematik inte 

utövas ute i den utsträckning som önskas är pressen som lärarna känner från de riktlinjerna 

som förekommer i kursplan. Enligt Skolverket (2018) har läraren en central roll och en 

betydelsefull uppgift i skolan. De ska kunna ge eleverna de rätta verktygen till att öka lusten 

att vilja lära sig mera. Läraren ska inneha skiftande undervisningsmetoder vilka ska ge 

eleverna varierande valmöjligheter att uppskatta ämnet matematik (Skolverket, 2018). 

Resultatet visar att lärarna prioriterar och utgår från kursplan. Det visar tydligt att vissa lärare 

har som grundläggande argument att prioritera inomhusaktiviteten istället för utomhus. 

Lärarna prioriterar att ta in material från skolgården för att arbeta inomhus.   

 

Resultatet visar att samtliga lärare arbetar med material från naturen men det skiftar i omfång 

och omfattning. ”Enligt Lgr11 ska undervisningen vara en bidragande orsak till att eleverna 

utvecklar och ökar sitt intresse och tilltro till ämnet matematik”. Jag tror att om lärare brinner 

för ämnet och är genuint intresserade speglar det av sig positivt på eleverna. Matematik är ett 

betydelsefullt ämne som omger oss överallt och enligt Björklund (2016) är det en självklarhet 

att eleverna bör få vistas ute mera eftersom den typen av lärmiljö erbjuder material och en 

frihetskänsla att kunna vara kreativ vilket leder till varierande kunskapsinhämtning. 

 

Förslag till praktisk tillämpning 

Jag har en förhoppning att frågorna kring intervjuprocesserna har bidragit till ett förändrat 

synsätt hos de lärare jag intervjuade. En lärares betydelsefullaste uppgift anser jag är att 

berika och öka eleverna kunskaper inom matematik på bästa tänkbara sätt. Hinder eller 

undanflykter bör inte förekomma utan genom konsekvenstänk och regler kan lärare prioritera 

det som är fördelaktigt för eleverna. Det är väsentligt att omvärdera tiden och energin som 

förläggs inomhusundervisningen. Lärare bör öka förståelsen att barnen är olika och befäster 

kunskaper på varierande sätt. För att erhålla nöjda och entusiastiska elever bör inställningen 

förändras hos alla lärare. 

 

Det är barnen som ska sättas i främsta rummet och om man som lärare inte uppskattar 

utemiljön kanske man får förbise det och fundera på vad som inbringar mest lärande och 

kunskap. Det är kunskaperna hos barnen vi vill utveckla och hur vi anammar det kan bara 
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lärarna avgöra. Lärarna är barnens förebilder och de rättar sig efter dem. Det är lärarna som 

också kan erbjuda verktyg till att uppskatta ämnet och tillsammans kan elever och lärare 

skapa lustfyllda lektioner med glädje och kreativitet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det förekom en osäkerhet kring respektives förfarande och uppgifter i respektive yrkesroll. En 

intressant aspekt skulle vara att undersöka varför dessa uppfattningar om varandra 

förekommer. Vilka kan de grundläggande orsakerna kring denna okunskap vara? Kan det bero 

på bristande kommunikation sinsemellan eller råder det bristande information om respektives 

roll från ledningen? För att bevara elevernas nyfikenhet och intresse i tidig ålder anser jag att 

en förståelse och kommunikation behövs för elevernas trygghet och utveckling. 

Undervisningen bör utformas och utföras på liknande sätt och inneha samma inställning att 

det är barnen som ska vara det centrala.  

En annan tänkvärd aspekt är att även intervjua ett fåtal elever om deras tankar och 

uppfattningar om matematik utomhus. Vad har eleverna för erfarenheter och attityder kring 

undervisningen utomhus? Anser eleverna att det blir naturligare att tillgodogöra sig kunskaper 

i matematik i en utemiljö?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Slutna frågor 

 

• Hur många år har du varit fritidspedagog/lärare? 

 

• Vilka årskurser har du för närvarande? 

 

Öppna frågor 

 

• Har du arbetat eller arbetar du med matematik utomhus? Om Ja. Ge gärna exempel?  

 

• Vet du om några av dina kollegor bedriver matematik ute? 

 

• Tror du att det finns någon skillnad mellan fritidspedagoger och lärare när det gäller 

att ha matte utomhus? 

 

• Vad ser du för hinder respektive möjligheter med att ha matematik utomhus? 

 

• Kan du ge några andra exempel på det positiva respektive det negativa med 

uomhusmatematik? 

 

• Förekommer matematik i andra ämnen som du undervisar? Om Ja, kan du ge 

exempel? 

 

• Hur lång tid tror du att det tar att starta upp en innelektion kontra en utelektion? 

 

• Hur lång tid tror du att dina elever/elever i klassrummet orkar vara fokuserade utan 

aktiv rörelse i klassrummet? 

 

• Anser du att en del av matematikundervisningen ska bedrivas utomhus? Om Ja, hur 

stor del av matematikundervisningen? 

 

• Vem anser du har det största ansvaret för att ha matematikundervisning ute? 
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Bilaga 2 – Samtyckesbrev 

 

 

Hej, 

 

Jag heter Åsa Wallström och läser nu min sista termin på Högskolan i Gävle för att bli 

grundskollärare F-3. För tillfället skriver jag mitt examensarbete inom matematik och 

fördjupar mig inom ämnet utematematik. Syftet med mitt arbete är att undersöka vilken 

inställning olika lärare har till att bedriva matematik utomhus.  

Jag är tacksam över att du har möjlighet att avvara tid till att medverka i en intervju. Intervjun 

beräknas ta ca 30 min och jag kommer behöva spela in intervjun. Jag försäkrar att materialet 

används för eget bruk och när arbetet är godkänt raderar jag inspelningarna. Du som 

medverkar är anonym och kommer därmed inte att namnges i arbetet. Du har möjlighet att när 

som helst avbryta intervjun. 

 

 

Godkännande 

 

Intervjupersonens underskrift__________________________________________________ 

 

Datum och skola____________________________________________________________ 

 

 

 

 


