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Abstract 
 

Studien undersöker hur elevernas lärande i matematik påverkas av att undervisningen sker 

i utemiljön och riktar in sig på arbetssätt, innehåll och elevernas lärande. Litteraturen berör 

utomhuspedagogik, laborativ matematik och utomhusmatematik. Kvalitativa intervjuer 

gjordes med sex lärare som hade erfarenheter av att arbeta med utomhusmatematik och 

avgränsades till att beröra skolår ett till och med fem.  

Huvuddragen i resultatet visar att lärarna använder andra arbetssätt vid 

utomhusmatematiken än vad de gör i klassrummet. Inomhus arbetar de med 

matematikböcker och laborativt, utomhus arbetar de endast med laborativa arbetssätt. 

Rörelse, lek, kreativitet, grupparbeten och samtal är exempel på aspekter som präglar 

arbetssätten utomhus. Det innehåll som eleverna möter i utomhusmatematiken skiljer sig åt 

mellan lärarna. Innehåll som lyfts fram är främst räknesätt, taluppfattning, 

begreppsförståelse, geometri, vikt, volym och längd. Möjligheterna för elevernas lärande är 

många, bland annat därför att det laborativa materialet gör det lätt, de minns bättre vad de 

lärt, olika sätt att lära tillfredställs, deras roller förändras och de upplever matematiken 

lustfylld. Svårigheter som lärarna för fram är vädrets inverkan samt behovet av kontinuitet i 

utevistelsen. Dessutom upplever lärarna att det kan vara svårt att uppmärksamma 

matematiken i aktiviteterna. 

 
Ämnesord: utomhusmatematik, utomhuspedagogik, laborativ matematik, elevernas lärande.  
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1   Inledning  
I detta kapitel som utgör en inledning, presenteras till att börja med bakgrunden till 

ämnesvalet, därefter följer en formulering av studiens syfte och en definition av centrala 

begrepp. Till sist redogörs för uppsatsens disposition.  

1.1   Bakgrund 
Jag har ett stort intresse för naturen som vi lever i och lockas av tanken att kunna använda 

utemiljön i min undervisning. Ett svar på att det går, fick jag under min inriktning på 

lärarutbildningen när jag läste naturvetenskap och teknik. Då ingick det föreläsningar, 

litteratur och moment som handlade om utomhuspedagogik och friluftsliv, främst i syftet att 

använda detta i undervisningen i biologi och ekologi. När jag sedan läste en specialisering i 

matematik som fokuserade på skapande och konkreta metoder, så fick jag höra begreppet 

utomhusmatematik för första gången och blev fängslad av det sättet att lära matematik på.  

Det jag sett av undervisning utanför klassrummens väggar, under den del av min utbildning 

som varit verksamhetsförlagd, har inte varit så varierat. Till största del så har det handlat om 

att klassen gått ut under högst ett sextiominuters pass i veckan. Under den tiden fick eleverna 

leka fritt och äta sina medhavda matsäckar. Någon gång har de tagit tillvara tillfället att titta 

på naturen och pratat om något inom exempelvis biologi. En gång har de också haft 

matematik på skolgården. Jag är övertygad om att det går att använda naturen till annat än 

fikastunder. I min roll som scoutledare har jag fått erfarenhet av att vara med barn ute i 

naturen och sett vilka möjligheter och kvaliteter det kan ge för lärande och samvaro.  

Samtidigt så verkar det enligt min erfarenhet vara läroböckerna och elevernas enskilda 

räknande som utgör undervisningen i matematik, särskilt från skolår tre och uppåt. Jag har sett 

få inslag av andra aktiviteter såsom undersökande och kreativa arbetssätt, vilket går tvärt emot 

det jag fått med mig i min utbildning. Det är med detta som bakgrund som jag valt att 

fördjupa mig i möjligheterna att använda utemiljön i matematikundervisningen och hur detta 

påverkar elevernas matematiska lärande. I studien fokuserar jag på elever i skolår ett till och 

med skolår fem.  

1.2   Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur elevernas lärande i matematik påverkas 

av att undervisningen sker i utemiljön. Jag vill undersöka om naturen ger möjligheter för 

elevernas lärande som de inte kan få i den ordinarie klassrumsundervisningen.  
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1.3   Definition av begrepp 
Det kan vara på sin plats att definiera vilken betydelse jag lägger i begreppen matematik 

utomhus och utomhusmatematik. Jag lägger samma betydelse i dessa begrepp; nämligen att 

eleverna lär matematik utomhus genom att använda naturens material och de resurser och 

omgivningar som finns runt skolan. Därför är inte min tanke med utomhusmatematik att 

eleverna ska ta med sig sina läroböcker och sitta ute och jobba, utan istället använda de 

arbetssätt och de material som blir naturliga utomhus.   

I begreppet utemiljö lägger jag allt som finns utanför skolbyggnadens väggar; skolgården, 

staden, landsbygden, skogen, ängen, vattnet och så vidare. En följd av denna definition blir att 

begreppet får olika innehåll beroende på var skolan är belägen.  

1.4   Disposition 
Uppsatsen är upplagd på följande sätt: Kapitel två utgörs av en litteraturgenomgång där för 

studien relevant litteratur lyfts fram. I kapitel tre preciseras syftet med uppsatsen i tre 

frågeställningar, vilka ligger till grund för det fortsatta arbetet. Kapitel fyra är ett metodkapitel 

där undersökningens metoder och genomförande beskrivs. Därpå följer kapitel fem där 

resultaten presenteras och analyseras utifrån frågeställningarna. Detta mynnar ut i en 

diskussion i kapitel sex. Därefter sammanfattas innehållet kort.  

 5



2   Litteraturgenomgång 
Om utomhusmatematik finns det lite skrivet i dagsläget, det finns i princip endast böcker 

med tips på aktiviteter för att lära matematik i utemiljön. Däremot finns det litteratur som 

berör utomhuspedagogik i allmänhet och det är den kunskapen jag bygger delar av uppsatsens 

teoretiska avsnitt på. För att koppla kunskapen om att arbeta utomhus till att lära matematik, 

består delar av litteraturöversikten också av teorier som berör matematikdidaktik. Sålunda 

sammanför jag själva matematiken med utomhuspedagogiken och lyfter fram områden där 

dessa skilda kunskapsområden berör varandra. Jag har valt litteratur inom matematikområdet 

vars författare skriver om laborativa, praktiska och verklighetsnära arbetssätt i matematiken, 

eftersom jag anser att det är sådana sätt att arbeta som blir de naturliga när klassen går ut i 

miljön kring skolan.  

Litteraturgenomgången som följer är indelad i avsnitt som handlar om styrdokumenten, 

dagsläget, historisk tillbakablick av lärande utomhus, utomhuspedagogik, laborativ matematik 

samt matematik utomhus. 

2.1   Styrdokumenten 
Styrdokumenten styr och anger riktlinjer för verksamheten i våra skolor. I detta avsnitt lyfts 

de aspekter i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, (Skolverket, 2006) samt i Kursplanen för matematik (Skolverket, 

2002) upp som pekar på att utemiljön har en plats i matematikundervisningen. 

I Lpo 94  kan vi läsa att lek och skapande arbete är viktiga delar i elevernas lärande och att 

skolan skall sträva efter att alla elever får någon form av fysisk aktivitet under samtliga 

skoldagar. Dessutom skall hälsan uppmärksammas. Vissa övergripande perspektiv skall 

förmedlas och ett av dem är miljöperspektivet.  

Vidare skall skolan enligt Lpo 94 erbjuda en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer för att på så sätt hjälpa eleverna till en harmonisk utveckling. Det är 

inte bara de intellektuella aspekterna som ska få utrymme, utan det praktiska, sinnliga och 

estetiska ska också uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttrycksformer för 

kunskap, känna känslor och stämningar. Grunden i undervisningen är att den skall vara 

utforskande, skapa nyfikenhet och lust att lära. Lärarna skall sträva efter att balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former. Läroplanen tar också upp att det finns många olika 

kunskapskällor i skolans omgivning och att lärarna skall sträva efter att skapa de bästa 

förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.  
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I kursplanen för matematik (Skolverket, 2002) förklaras att syftet med utbildningen är att 

utveckla elevernas intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med 

matematikens språk och uttrycksformer. Eleven skall också få möjlighet att upptäcka estetiska 

värden i matematikens mönster, former och samband. Det står att ”matematiken är en levande 

mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. /.../    

Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger 

formuleringar av problem i matematiska modeller”(a.a. s. 27).  

Därtill fastställer kursplanen att lärandet ska ske i meningsfulla och relevanta situationer 

och eleverna ska vara aktiva i sökandet efter förståelse. Eleverna hämtar erfarenheter från 

omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. Ett 

uppnåendemål för skolår fem är: ”Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper 

i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta 

problem i elevens närmiljö”(Skolverket, 2002, s. 28). Strävansmålen är att eleven bland annat 

utvecklar intresse för matematik, inser att matematiken spelar en viktig roll, inser värdet av 

matematikens uttrycksformer, argumenterar för sitt tänkande och utvecklar förmågan att 

förstå logiska resonemang.  

2.2   Dagsläget  
Som en bakgrund för de kommande avsnitten i litteraturöversikten, presenteras här delar ur 

två rapporter om matematiken i skolan som visar hur situationen i början av 2000-talet ser ut. 

Dessutom ges en kort inblick i barns förhållande till naturen idag.  

En kvalitetsgranskning genomfördes 2001-2002, där fokus låg på lusten att lära matematik 

(Skolverket, 2003). Den bild inspektörerna fick av undervisningsmiljöerna var att lärarna i de 

tidigare skolåren i allmänhet arbetar medvetet för att skapa ett lustfyllt lärande och ofta får 

eleverna använda alla sinnen när de lär matematik. Dock talar många lärare om att i princip 

alla barn har lust att lära när de kommer till skolan men att lusten efterhand försvinner hos 

många barn och de för fram tankar om att undervisningen kanske blivit för teoretisk och 

kravfylld. Ofta blir undervisningen mer formell i skolår tre, men på vissa håll sker detta redan 

i förskoleklass. Därtill ser det ut som om det runt skolår 4-5 går en gräns, där vissa elever vill 

ha fler utmaningar medan andra elever saknar förståelse och undrar vad de ska använda 

matematiken till. Det kan, enligt rapportskrivarna, bero på att förmågan till abstraktion är 

väldigt olika hos barn i den åldern. De konstaterar också att eleverna ofta endast har text och 

talat språk till sin hjälp för att lösa uppgifter, när många istället skulle ha stor användning av 

fler verktyg och konkreta metoder.  
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Enligt OECD:s internationella studie Programme for International Student Assessment, 

PISA 2003, vilken jämför olika länders skolor och elevers kunskaper, ligger svenska elevers 

resultat i matematik strax över genomsnittet (Skolverket, 2004, s.83ff). Svenska elever är 

bättre än genomsnittet på uppgifter som är rutinartade där de tillämpar baskunskaper samt 

uppgifter där de måste tolka och använda olika områden i matematiken. Aritmetik, 

sannolikhet och taluppfattning är också områden som svenska elever är bra på. Däremot är de 

sämre på uppgifter som handlar om mätningar och geometri. Likaså är kritiskt tänkande, 

analys, reflektion, kommunikation och argumentation svaga sidor hos de svenska eleverna, då 

de ska lösa uppgifter som kräver den typen av aktivitet.  

Hur ser då våra barns förhållande till utemiljön ut idag? Olsson (1995, s.138) skildrar i sin 

bok skolgårdsforskaren Gunilla Lindholms uppfattning att de som var och är barn på 1980- 

och 90-talet och framåt, är de första barnkullarna i historien som befinner sig mer inomhus än 

utomhus. Hon menar att detta till och med avspeglar sig i barnböckerna vilka till stor del 

utspelar sig inomhus, på lekplatsen och skolgården. Det till skillnad mot äldre böcker som 

mest utspelar sig i en utemiljö och i naturen. Samma utveckling skildras något tillspetsat av 

Nyhus Braute och Bang (1997, s.18) som skriver att den kontakt som dagens barn får av 

naturen, är den natur de ser på TV:s naturprogram och genom bilens fönster när de tar sig 

mellan olika platser. 

2.3   Historisk tillbakablick av lärande utomhus 
Det är lätt att tänka att det här med att vara utomhus för att lära är ett nytt påfund. Detta 

avsnitt utgör därför en historisk tillbakablick som visar på att lärande utomhus har gamla 

anor.  

Dahlgren och Szczepanski (1997, s.17,40) konstaterar i sin rapport att den typ av lärande 

som sker i skolvärlden idag där eleverna nästan uteslutande befinner sig i skolhuset, är en 

förhållandevis ny situation för människan och att det först är dagens samhälle som tillåter att 

man sätter teoretisk kunskap framför praktisk kunskap. Det är den teknologiska utvecklingen 

och det faktum att vi ofta bor i samhällen och städer som lett till att människor idag inte har en 

daglig kontakt med naturen, till skillnad från äldre kulturer då man levde på fiske, att bruka 

jorden och att samla sin mat. Författarna ser därför utomhuspedagogiken som en hjälp för att 

tillgodose genuint mänskliga behov och som ett komplement till den teoretiska kunskapen.  

Sandell (2002, s.10) skriver i, den enligt min mening smått poetiska boken, Friluftslivets 

pedagogik att friluftslivet uppkom i och med industrialismen. Det var i och med att 
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människorna flyttade in till städerna och fick reglerade arbetstider med lediga dagar och 

semester, som de så att säga kunde bli besökare i naturen, från att förr ha levt i och av den.  

Att lära utomhus är alltså ingen ny företeelse och många av de historiska pedagogerna har 

sett möjligheterna i utemiljön. Molander m.fl. (2005, s.12) har följande pedagoger som 

exempel. Aristoteles, som levde så tidigt som århundradena före Kristus födelse, påpekade det 

jordnära och att gå från det konkreta till det abstrakta. Comenius (1592-1670) ansåg att 

kunskap ska byggas på en gedigen grund och att vi skall utgå från naturen och själva dra 

slutsatser, istället för att bara läsa om vad andra har sett. Rosseau (1712-1778) menar att 

människan har en inneboende kraft att lära och att naturen är en läromästare. Pestalozzi 

(1746-1827) skriver att handen, hjärtat och huvudet alltid måste vara med när vi ska lära oss. 

Key (1849—1926) konstaterar att det viktigaste är att bevara barnets lust att lära så att 

lärandet fortsätter hela livet. Key menar också att det är viktigt att ha de stora sammanhangen 

klara för sig, eftersom vi lätt glömmer fakta. Det välkända begreppet ”learning by doing” 

kommer från Dewey (1859-1952). Piaget (1896-1980) som forskade om vår utveckling och 

våra tankestrukturer menade att ”om vi vill få individer som är kapabla att nyskapa och få 

morgondagens samhälle att gå framåt är det klart att en uppfostran till aktivt undersökande av 

verkligheten är vida överlägsen en uppfostran där eleverna blir matade med färdiga 

sanningar” (a.a. s.12). Till sist så har vi Vygotskij (1896-1934) som talat mycket om fantasin 

och kreativitetens betydelse. Vygotskij betonade även att det är viktigt att eleven är aktiv och 

att det sociala samspelet och samspelet med omvärlden är av stor betydelse för vårt lärande. 

2.4   Utomhuspedagogik 
Följande avsnitt behandlar vad som menas med utomhuspedagogik och vad det innebär att 

arbeta på det sättet. Begreppet utomhuspedagogik anger enligt Dahlgren och Szczepanski 

(1997, s.37) var någonstans lärandet skall ske, ett sätt att lära och vad som skall läras.  

Hedberg (2004, s.79), som i många år varit verksam i naturskoleverksamheten i Uppsala 

kommun och i Naturskoleföreningen, är kritisk till just begreppet utomhuspedagogik eftersom 

det i viss mån förutsätter att det finns något som heter inomhuspedagogik, vilket ju inte är 

fallet. Han förordar att istället använda begreppet verklighetspedagogik, eftersom 

pedagogerna i arbetet utgår från elevernas erfarenheter av verkligheten.  

Utomhuspedagogiken bygger på ett pedagogiskt innehåll utomhus i ett levande och 

föränderligt landskap (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Pedagogiken utgår från att 

erfarenheter och handlingar är viktig kunskap, för att skapa möten med natur, kultur och 
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samhälle. Ett centralt mål är att utveckla varsamhet mot natur- och kulturmiljön och ett ansvar 

för allt levande. Företrädarna menar att handlande är en kunskapsform som inte teori och 

abstraktion kan förmedla. Frågor som grundar sig i verkligheten utanför böckerna är viktigt 

för förståelsen, att gripa för att begripa ger en meningsfullhet. Pedagogiken innefattar både 

handling och tanke, genom att använda dessa tillsammans kan en mer bestående kunskap 

utvecklas än om man bara ser till antingen handlingen eller tanken.  

Strotz och Svenning (2004, s.30) skriver om författare som menar samma sak men uttrycker 

det som att för att kunna en sak så måste du både kunna utföra det och kunna berätta hur du 

har gjort. Genom att göra något så förstår du det, din egen aktivitet bidrar till förståelsen. 

Kunskap kan ses som en färdighet om ditt agerande är avsiktligt. Enligt Brügge och 

Szczepanski (2002) är detta ett av utomhuspedagogikens huvudsyften. De menar att för att vi 

ska kunna lära oss på ett sätt som gör att vi också kommer ihåg det vi lärt, måste 

undervisningen innehålla både ”hands on” och ”minds on”. 

Levande kunskap är kunskap som används och som finns i våra handlingar, att kunna något 

är att vara uppmärksam i sina handlingar. Det menar Molander (2004) och poängterar att det 

är vägen till kunskapen som är det viktiga. Han menar att det finns tyst kunskap, exempel är 

att se, göra och vara.  

Dahlgren och Szczepanski (1997, s.46ff) har flera argument för att man ska arbeta utomhus. 

De anser att utemiljön gör att fler av sinnena används. Arbete utomhus är bra för gruppen då 

den sociala gemenskapen stärks. De pekar på forskningsresultat som visar att kunskaper ofta 

blir ytliga och kortvariga, och skriver att mycket tyder på att det skulle se annorlunda ut om 

de landskap och kulturmiljöer som finns runtomkring oss kom till användning i 

undervisningen. Till sist hänvisar de till forskningsstudier som visar att utomhuspedagogik 

ger en positiv effekt på elevernas hälsa, kognition, motoriska utveckling, lekbeteende och 

koncentrationsförmåga.  

Brügge och Szczepanski (2002) menar att det utomhus ställs helt andra krav på eleverna än 

inomhus, det krävs samarbete för att klara de utmaningar som situationen ger, vilket utvecklar 

den sociala kompetensen. Författarna skriver att naturen är en plats där vi kan hämta kunskap, 

känsla och inspiration. Där kan vi få sinnliga upplevelser, använda vår kreativitet, förmåga att 

lösa problem och klara av gemensamma svårigheter. Vidare påpekar författarna:  

Ett viktigt steg för skolan och andra lärandemiljöer är att komma bort från den traditionellt starka 
motsättningen mellan teori och praktik. Idag, när lärandet i första hand äger rum inomhus ofta framför 
dataskärmen eller genom ett teoretiskt beskrivande, är utomhuspedagogiken en viktig bas för kroppens 
behov av rörelse och sinnlig erfarenhet liksom hjärnans stimulans (intellektuellt tänkande). 
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Utomhuspedagogik kan i och med detta bli ett betydelsefullt redskap för att levandegöra t.ex. läroplanens 
intentioner. (a.a. s. 26) 

Helhetssynen är viktig för lärandet, betonar Dahlgren och Szczepanski (1997, s.39). Det 

meningsfulla lärandet kräver att vi i tanken kan gå mellan helheten och delarna, mellan det 

specifika och generella och mellan det abstrakta och konkreta. Helheten måste vi börja med 

om vi ska kunna skapa en god förståelse. Naturen och verkligheten erbjuder en helhet att utgå 

ifrån, men det sker inte automatiskt att undervisning utomhus blir mer helhetsbetonad, utan 

det beror på lärarens perspektiv, enligt författarna. 

Hedberg (2004, s.34) betonar att det är de verkliga problemen i vår omgivning som bör vara 

utgångspunkten för kunskap. Han tänker att det är viktigt att starta i de praktiska problemen, 

att börja med att göra, och att möjliggöra tillfällen till att på ett konkret sätt få erfarenheter av 

det som finns utanför klassrummets väggar.  

 Hedberg skriver vidare att för att använda sig av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt måste 

du börja med att fundera över det arbetsområde som är aktuellt för tillfället och hur du kan 

använda naturen för att förstärka eller komplettera elevernas lärande. Utifrån dina egna syften 

och mål lägger du sedan upp verksamheten utomhus (2004, s.72). 

2.5   Laborativ matematik  
I början av kapitlet gjordes ställningstagandet att utgå från laborativa, praktiska och 

verklighetsnära arbetssätt i matematiken, eftersom sådana sätt att arbeta bör vara de naturliga 

när klassen går ut i naturen. Detta avsnitt följer upp den tanken och redogör för vad 

litteraturen säger om just laborativa arbetssätt.  

I Matematik - ett kommunikationsämne (Ahlström m.fl., 2000, s.15) anser författarna att det 

är en utveckling att lära matematik och målet är förståelse för abstrakta strukturer och 

relationer. Författarna hävdar att målen i kursplanen inte uppnås genom att eleverna endast får 

räkna i sina matematikböcker och skriver: 

För att man ska kunna anknyta till barns kunskaper, erfarenheter, nyfikenhet och se matematikens värde, 
möjligheter och sociala sammanhang så behöver man söka matematiska aktiviteter utanför läromedel och 
stenciler. Man kan utnyttja det som händer i och utanför skolan i vardagen för att utveckla tal- och 
rumsuppfattning och för att visa det meningsfulla i matematikens redskap. (a.a. s.14) 

Dessutom finner författarna att eleverna måste få jobba med många olika 

representationsformer när de tänker och löser uppgifter, som till exempel bilder, skriva, 

använda vardagsspråk, konkretion, laborativt arbete, matematiska symboler och att tala 

matematik. Att förstå något innebär att eleven har tillgång till flera olika samt mer avancerade 

sätt för att tänka matematik och lösa problem.  
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Även rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003, s.39) tar upp att användningen av ett 

läromedel kan vara både positivt och negativt, men varnar för att matematikböckerna kan leda 

till enformigt arbete och att eleverna förlorar intresset. De menar att varierande arbetssätt, där 

man inte alltid förlitar sig till matematikboken, skapar en mer varierad syn på matematiken 

och i sin tur påverkar elevernas förståelse och lust i positiv riktning.  

Malmer (2002, s.30) har formulerat ett antal inlärningsnivåer i matematik. För att alla 

elever skall få förståelse för lärandeobjektet, bör lärare undervisa på alla nivåer. Nivåerna är: 

1 Tänka och tala. 

2 Göra och pröva. 

3 Synliggöra. 

4 Förstå och formulera. 

5 Tillämpning. 

6 Kommunikation. 

 

Enligt Malmer har de laborativa tillfällena en given plats i undervisningen, att själv få 

utforska, göra och pröva bidrar till förståelse. Malmer poängterar dock vikten av att 

aktiviteten sätts in i ett meningsfullt sammanhang som är genomtänkt, man måste som lärare 

veta vad man vill uppnå med aktiviteten. 

Rystedt och Trygg (2005, s.23) menar att det även finns andra poänger med laborativt 

arbete: ”Laborativt material används ofta för att utveckla matematiska begrepp och tankar 

samt för att upptäcka mönster och samband. Det kan också brukas som ett åskådligt stöd för 

beräkningar, vid problemlösning och vara ett sätt att konkretisera matematiska begrepp som 

eleven redan är bekant med.” De menar att de laborativa aktiviteterna utgör en väg mellan det 

abstrakta och det konkreta, och poängterar att eleverna ofta får gå fram och tillbaka mellan 

dessa många gånger för att fördjupa förståelsen och att det är ett redskap för alla elever, 

oavsett ålder och kunskap. 

Berggren och Lindroth (2004, s.97) gör en uppräkning av de positiva effekter de märkt 

genom att jobba laborativt med eleverna. De menar att laborativ matematik leder till att 

eleverna tycker att ämnet är intressant, ger utmaningar på den enskilde elevens egen nivå, är 

elevaktivt, ger stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter, är ett diagnostiskt arbetssätt, är 

positivt för språk- och begreppsutveckling i matematik samt att det gör lärandet roligare.  

  I Kul matematik för alla (Berggren & Lindroth, 1997, s.14) beskriver författarna hur de 

arbetat med att förändra sin undervisning. Från att ha arbetat utifrån läromedlen och att 
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varannan elev tyckt att matematik var tråkigt, till att arbeta verklighetsnära, elevaktivt och 

laborativt. De vänder sig mot att man som i många läroböcker arbetar mekaniskt med att göra 

matematik utan att tänka matematik, ett arbetssätt som dessutom leder till att eleverna inte 

förstår då de kommer till de benämnda uppgifterna eftersom de inte har någon grundläggande 

förståelse. De anser att det är bättre att vända på det hela och börja med uppgifter som kräver 

förståelse och matematiskt tänkande, det vill säga att börja i helheten, för att sedan se på 

delarna.  

Avslutningsvis vill jag referera till Rystedt och Trygg (2005, s.69) som betonar att läraren 

har en mycket viktig roll i att belysa matematiken i det laborativa arbetet, läraren måste hjälpa 

eleven att hitta vägen mellan det konkreta och det abstrakta. På så sätt kan arbetet leda till ny 

kunskap, men det går inte av sig självt.  

2.6   Matematik utomhus 
Kan eleverna då lära matematik utomhus? Ja, i alla fall enligt Dahlgren och Szczepanski 

(2004, s.9) samt Brügge och Szczepanski (2002, s.27). De tre anser nämligen att naturen kan 

användas som läromedel i alla ämnen och att kunskap ur alla ämnesområden kan läras in 

utomhus. Detta avsnitt visar på några olika aspekter av att lära matematik utomhus. 

Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik (Skolverket, 2003) slår fast att 

lust att lära upplevs när både kropp och själ engageras och elever betonar att det är de 

praktiska och estetiska ämnena som är särskilt lustfyllda. Undervisning som ger lust har bland 

annat känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos barn och lärare. 

Undervisningen har även variation i arbetsformer och innehåll. Rapportskrivarna menar att 

olika sätt att arbeta gör att eleverna lär sig olika saker. Olika elever och grupper behöver olika 

innehåll, materiel och arbetsmetoder för att nå målen i matematik, det finns alltså inte endast 

ett sätt att organisera undervisningen på för att nå hög kvalitet. De fann också att eleverna 

behöver få konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar för att förstå och se glädjen med 

den abstrakta matematiken.  

Ahlberg (2001, s.49ff) anser att eleverna löser vardagens matematiska problem på andra 

sätt än de problem de stöter på i läroböckerna. Hon ger exempel på situationer ur vardagslivet 

där barn utför beräkningar som de, om de ställs inför liknande problem i skolan, misslyckas 

med. Den formella matematiken i skolan skiljer sig från den informella matematik som 

barnen använder i vardagen, mycket beroende på att de i vardagen har olika redskap till hjälp 

samt samarbetar med andra för att lösa problem.  
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Det här med att använda olika redskap i sitt lärande, tar Säljö (2005) upp. Han utgår från det 

sociokulturella perspektivet med Vygotskij som förgrundsgestalt, där man menar att lärande 

sker i ett socialt sammanhang, vi lär av varandra och den kultur vi lever i. Författaren skiljer 

på redskapen och delar in dem i intellektuella redskap och fysiska redskap, så kallade 

artefakter. Redskapen är naturliga för människan och det är med hjälp av dem som hon förstår 

världen.  

Molander m.fl. (2005, s.14) som med sin bok vill inspirera till att jobba praktiskt och flytta 

ut matematiklektionerna, menar att eftersom vi vet att barn lär på olika sätt, kan vi använda 

utemiljön för att tillgodose behoven. Genom att ibland flytta ut matematikundervisningen, 

ägna sig åt praktisk matematik, problemlösning i grupp och matematiklekar, kommer fler 

elever att tycka att matematik är roligt och lärarna erbjuder fler sätt att lära på.  

Vidare skriver Molander m.fl. att det gäller för lärarna ”att skapa situationer där eleverna 

får använda hela sitt jag, sina tidigare erfarenheter och kunskaper, sitt intellekt och inte minst 

sin fantasi”, och att sådana situationer med fördel skapas ute i verkligheten (a.a.s.11). 

Utomhus är det lätt att skapa engagemang för uppgiften och eleverna får pröva nya kunskaper 

på riktigt, vilket gör att en verklig förståelse kan utvecklas. Det skapas också en situation som 

gör att andra elever än de som brukar, tar plats och medverkar på ett positivt sätt. Det leder i 

sin tur till ett ökat självförtroende för eleverna och de växer av att se att de kan, menar 

författarna.  

På liknande sätt beskriver Olsson (1995) samt Berggren och Lindroth (2004, s.18) att elever 

som i det vanliga arbetet ses som svaga och har svårigheter, växer av det praktiska arbetet 

utomhus, där de får visa upp ett annat kunnande än det som efterfrågas inomhus. Det gör att 

även dessa elever kan få visa att de är duktiga i matematik. 

Johnsen Høines (1990, s.78) förklarar det med att det oftast inte är de svaga elevernas 

förkunskaper det är fel på, utan felet ligger i det sätt på vilket de möter den formella 

matematiken. Hon refererar till forskning som visar att dessa elever ofta har informella 

matematikkunskaper, men att dessa inte tas tillvara i skolan.  

Berggren och Lindroth (2004, s.113) för ett resonemang där de drar paralleller till ett tv-

program där programidén var att vuxna skulle gissa vad det var för sak eller företeelse som 

barnen med egna ord och formuleringar beskrev, vilket oftast inte var helt enkelt. De menar 

att situationen är liknande i klassrummet, där eleverna ofta har svårt att förstå lärarens 

förklaringar och resonemang kring nya begrepp. För att råda bot på detta förordar de arbete 
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med laborativt material som man tillsammans diskuterar kring, som en hjälp för att förstå det 

matematiska budskapet.  

Dahlgren och Szczepanski (1997) för som företrädare för utomhuspedagogiken fram att 

utevistelse är bra för koncentrationen, vilket kan sättas i relation till att lära matematik 

utomhus. Malmer (2002, s.93) redogör för erfarenheter som visar att rörelsen har en positiv 

inverkan på tänkandet och leder till ökad koncentration.  

Den utemiljö som finns i skolans direkta närhet och som alla skolor har tillgång till är 

skolgården. Olsson (1995) beskriver olika skolors sätt att ta vara på skolgårdarna genom dess 

uppbyggnad, odlingar, byggen och djur. I mycket av arbetet kan man se matematiken. Hon 

skriver att arbetet med skolgården kan befrukta pedagogiken genom undersökande arbetssätt, 

att stimulera elevernas logiska tänkande och skaparförmåga. Genom att bygga hus till fåren, 

sälja de produkter eleverna först odlat och sedan förädlat, bygga labyrinter och använda 

kastanjer till att räkna med ges matematiken ett naturligt innehåll och sammanhang. Olsson 

beskriver en skola där man gillar när det blir fel. De odlar blommor och felen leder till 

problemlösning, logiskt tänkande och tränar planeringsförmågan hos eleverna.  

Matematikämnet är i förändring, menar Malmer (2002, s.44). Istället för att vara bunden till 

ett gemensamt läromedel, bör lärare ta större hänsyn till och utgå från den aktuella 

elevgruppen och elevernas egen medverkan. Lärarna bör också ersätta uppgifter som inte 

ingår i något sammanhang med temainriktade uppgifter och integrera andra ämnen i 

undervisningen. Genom att arbeta med matematik i utemiljön ges goda förutsättningar för det 

Malmer hävdar. Både Brügge och Szczepanski (2002), Dahlgren och Szczepanski (1997) och 

Molander m.fl.(2005) betonar att syftet med utomhuspedagogiken och det fina med naturen i 

sig själv är att det blir naturligt med tematiska och ämnesöverskridande aktiviteter.  
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3   Problemprecisering 
 

Utifrån mitt syfte att undersöka hur elevernas lärande i matematik påverkas av att 

undervisningen sker i utemiljön och med litteraturgenomgången som bakgrund, har jag 

formulerat följande frågeställningar som hjälp för det fortsatta arbetet: 

 
• Vilka blir skillnaderna i arbetssätt när man arbetar utomhus jämfört med i 

klassrummet inomhus? 

• Hur påverkar utemiljön vad som innehållsmässigt fokuseras av läraren på lektionerna, 

dvs. vad eleverna kan lära inom matematiken? 

• Vilka möjligheter respektive svårigheter ser läraren för elevernas matematiska 

lärande, då utemiljön används i undervisningen? 
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4   Metod 
Följande kapitel är en beskrivning av hur undersökningen genomfördes och de motiv som 

låg till grund för gjorda val. Till att börja med presenteras i det första avsnittet 

undersökningsmetoderna. I det andra avsnittet redogörs för hur studien genomfördes. 

4.1   Undersökningsmetoder 
Syftet med studien var att utreda hur elevernas lärande i matematik påverkades av att 

undervisningen skedde utomhus och jag ställde mig frågor om hur lärare upplever att 

utemiljön påverkar arbetssätt och innehåll samt vilka möjligheter och svårigheter det ger för 

elevens lärande i matematik. Frågorna formulerades med utgångspunkt i teorier kring 

utomhuspedagogik samt teorier kring elevers lärande i matematik. Litteraturen valdes genom 

sökningar i bibliotekskataloger och databaser. Jag använde mig även av böcker jag sedan 

tidigare kände till i ämnesområdet och tittade i deras referenslistor samt författarnas 

eventuella tips på vidare läsning.  

För att få svar på mina frågor gjorde jag valet att genom kvalitativa intervjuer föra samtal 

med lärare om utomhusmatematik. Det är lärarna som planerar, genomför och utvärderar 

lektionerna och på så sätt har de också kunskap om elevernas lärande. Enligt Patel och 

Davidsson (2003, s. 78) är meningen med en kvalitativ intervju att ta reda på erfarenheter och 

åsikter inom ett visst område hos den intervjuade. Därför ansåg jag att den metoden lämpade 

sig väl för mitt syfte.  

Den empiriska studien utgjordes således av kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade. 

Kvale (1997, s.117) förklarar denna typ av intervju med att forskaren på förhand skriver ner 

ett antal frågor som denne vill ha svar på. Under intervjuerna finns sedan frihet att ställa 

frågorna i den ordning som blir naturlig i samtalet. Det går även att följa upp det 

intervjupersonen säger med andra frågor eller ändra i formuleringen av de redan förberedda 

frågorna. Denna metod passade mitt syfte då jag var intresserad av lärares tankar och 

erfarenheter i utomhusmatematik samtidigt som jag ville vara fri att styra samtalet under 

intervjuns gång. Den möjligheten bedömde jag att jag inte hade fått med en kvantitativ metod, 

som istället hade gett svar på frågor om hur många som arbetar med utomhusmatematik och 

andra frågor inriktade på antal.   

Till min hjälp i genomförandet av intervjuerna formulerade jag utifrån syfte och 

frågeställningar en intervjuguide (bilaga 1), där jag strukturerade upp de frågor jag ville få 

besvarade och det jag skulle komma ihåg under intervjun. Intervjuguiden såg jag som en 
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översikt och ett hjälpmedel, intervjuerna påverkades i hög grad av den aktuelle läraren och 

situationen.    

4.1.1   Avgränsningar 
Fokus i undersökningen var det matematiska lärandet, således lade jag inte någon särskild 

vikt vid att närmare gå in på effekter av utomhuspedagogiken som är hälsofrämjande, av 

social art eller av betydelse för elevernas naturvetenskapliga lärande. Däremot kunde sådana 

aspekter komma från lärarna själva under intervjuernas gång.  

Vidare avgränsades studien av att jag fokuserade på elever och lärare i de tidigare åren i 

grundskolan, i detta fall från skolår ett till och med skolår fem. Detta val gjordes av den 

anledningen att det är med dessa elever som jag ämnar arbeta och därför var mest intresserad 

av att fördjupa min kunskap om.  

4.1.2   Urval av intervjurespondenter  
Intervjuer gjordes med sex verksamma lärare i skolåren ett till fem, vilka på något sätt och i 

någon omfattning arbetade med utomhusmatematik. De kom från fyra olika kommuner och 

arbetade alla på olika skolor. De intervjuade lärarna valdes ut subjektivt eftersom jag aktivt 

letade efter lärare som jobbade med detta arbetssätt. Mitt syfte med empirin var att få reda på 

erfarenheter och tankar kring utomhusmatematikens påverkan på elevernas lärande, vilket fick 

till följd att jag var tvungen att välja lärare som hade dessa erfarenheter.  

De aktuella lärarna fick jag kontakt med på olika sätt. Tips och hjälp fick jag från 

Naturskolan i Lund och Naturskolan i Malmö, vilka fungerar som resurscentra för 

undervisning inom naturvetenskap och hållbar utveckling och där kan lärare bland annat få 

hjälp och handledning, låna material eller delta i kurser. Genom sökningar på Internet, bland 

annat genom att läsa på skolors hemsidor, gjordes några kontakter. En av lärarna hade jag 

sedan tidigare kunskap om. Detta förfaringssätt medförde att jag även kom i kontakt med 

några skolor och lärare som sade att de inte arbetade med utomhusmatematik.  

4.1.3   Forskningsetiska principer 
I de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) står det att det är viktigt för 

samhället att forskning bedrivs. Samtidigt måste samhällsmedborgarnas integritet skyddas så 

att de inte skadas av forskningen, vilket kallas individskyddskravet. Detta krav på individens 

skydd delas upp i fyra olika punkter; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav tog jag hänsyn till i min 

undersökning.  
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I det informationsbrev jag skrev (bilaga 2), berättade jag vem jag var, syftet med intervjun, i 

vilket sammanhang den ingick och att det skulle resultera i en uppsats. Deltagarna 

informerades om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta deltagandet när de 

så ville. Ingen tvingades att medverka, utan det skedde helt utifrån deltagarnas egen vilja. 

Denna information gavs också i början av varje intervju.  

När det gällde kravet på konfidentialitet togs namn och uppgifter som gjorde att de 

intervjuade kunde identifieras bort eller fingerades, så att det inte gick att identifiera någon 

enskild person i redovisningen.        

Till sist gjorde jag ställningstagandet utifrån de yrkesetiska principerna att materialet från 

intervjuerna endast skulle användas i undersökningens syfte och att ge deltagarna möjlighet 

att ta del av den slutgiltiga uppsatsen om de så önskade.   

4.2   Genomförande 
Inledningsvis tog jag via telefon kontakt med de lärare som var aktuella för studien. Jag 

presenterade kort mig själv och syftet med studien, frågade om de ville delta och därefter kom 

vi överrens om ett tillfälle för intervjun. Hos de tillfrågade lärarna var viljan att delta mycket 

stor. Därefter sände jag ett informationsbrev till lärarna, där de i god tid före intervjun kunde 

få ytterligare information om bakgrunden och villkoren samt kontaktuppgifter till mig. (Se 

bilaga 2.) 

Intervjuerna genomfördes under eftermiddagar på lärarnas skolor. Där kunde vi i samtliga 

fall utom ett sitta ostört och intervjuerna varade i genomsnitt 40 minuter. Samtalen spelades in 

på band med hjälp av en liten bandspelare. På så sätt kunde jag koncentrera mig mer på 

samtalen och följa upp det läraren sa, den möjligheten ansåg jag vara liten ifall jag skulle ha 

antecknat allt som sades. Kvale (1997, s.147) poängterar att inspelningar med bandspelare gör 

att det verkliga sammanhanget försvinner, bandet tar inte med det synliga som händer. Jag 

förde därför små anteckningar över sådant som jag ansåg extra betydelsefullt för förståelsen, 

men som inte kom med på bandet, exempelvis mimik och kroppsspråk. 

Av bandinspelningarna gjorde jag sedan utskrifter av samtalet. Dessa utskrifter var 

subjektiva och bör ses som tolkningar av intervjuerna, eftersom den atmosfär som fanns vid 

intervjutillfällena inte kan återges i skriven form. Dock utgör detta inte ett hinder för 

förståelsen av intervjuutskrifterna. Jag gjorde valet att bortse från harklingar och ljud som hm, 

mm, äh och dylikt. Vidare anpassade jag språket till korrekt svenska, men behöll den 

intervjuades ordval.  De pauser som var markanta noterades i utskrifterna, likaså antecknades 
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skratt och annat som hade stor påverkan på samtalet. De delar av intervjuerna som handlade 

om helt andra saker än det som var syftet har uteslutits. Likaså uteslöts allt som inte nådde 

upp till kravet på konfidentialitet.  

Därefter bearbetade jag materialet genom att analysera och reflektera över intervjuerna för 

att komma fram till ett resultat utifrån det syfte jag hade med undersökningen. Analysen 

skedde dels löpande under den tidsperiod som intervjuerna genomfördes, dels då samtliga 

intervjuer var avklarade. Enligt Patel & Davidson (2003, s.119) är löpande analyser praktiskt 

eftersom man då har intervjun i färskt minne. De menar att detta förfaringssätt också kan ge 

tankar kring vad man ska tänka på i kommande intervjuer och hur man ska gå vidare med det 

insamlade materialet.  

Patel och Davidson (2003, s.118) har också åsikten att det inte bara finns ett sätt att 

bearbeta en kvalitativ undersökning på, utan att det i mycket är forskarens beslut utifrån hur 

undersökningen ser ut. Med hänsyn till det uttalandet valde jag att bearbeta materialet genom 

att jag åtskilliga gånger läste igenom utskrifterna samtidigt som jag gjorde markeringar och 

skrev kommentarer i texten. På så sätt hittade jag mönster och delar i de olika intervjuerna 

som jag kunde föra samman och kommentera för att sedan presentera i en resultatdel.  
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5   Resultat och analys 
Kapitlet utgörs av en presentation och analys av de resultat som framkommit genom 

intervjustudien. Först följer en presentation av de medverkande lärarna i syfte att ge en 

bakgrund till resultaten. Själva resultaten presenteras och analyseras sedan i avsnitt som är 

gjorda utifrån de tre frågeställningar som problempreciseringen utgjordes av. På så sätt blir 

det en klar koppling till syftet. Det sista avsnittet bildar en sammanfattning vars ändamål är att 

ge en översikt.  

5.1   Presentation av deltagande lärare 
Studien gjordes genom intervjuer med sex lärare. För att nå upp till krav på konfidentialitet, 

benämns de i det följande med namnet Lärare följt av någon av bokstäverna A till och med F. 

Likaså ges endast en allmän beskrivning av de deltagande lärarna och de skolor som de 

representerar.  

Lärarna arbetar på olika typer av skolor, både kommunala skolor och friskolor med 

inriktning mot utomhuspedagogik finns representerade. Skolorna ligger på landsbygden, i 

samhällen och i städer och antalet elever på skolorna varierar kraftigt.  

Fyra av lärarna har utbildat sig till grundskollärare relativt nyligen, medan de andra två har 

många års erfarenheter i yrket. Majoriteten av lärarna har också en lång tid som förskollärare 

eller fritidspedagoger bakom sig innan de vidareutbildat sig till grundskollärare. Lärarnas 

samlade erfarenheter av utomhusmatematik berör skolår ett till och med fem.  

5.2   Utemiljöns påverkan på arbetssätt 

5.2.1   Definition av utomhusmatematik 
Definitionen av uttrycket utomhusmatematik skiljer sig något åt hos de intervjuade. 

Majoriteten av lärarna anser att det inte bara är att ta undervisningen som de bedriver inomhus 

och flytta ut den, utan istället bör läraren ta tillvara på naturen och använda det som finns 

utomhus, som pinnar och kottar, i arbetet. De ger uttryck för erfarenheter som härrör 

aktiviteter där eleverna ser matematik, gör matematik och lär sig nyttja den. Vidare menar de 

att laborativa arbetssätt, rörelse och lek är knutna till utomhusmatematik. 

Jag lägger i det begreppet att vara just ute, att få använda sig av det som finns utomhus. Jag är mycket för 
laborativt, och det blir laborativt när man är ute. Använda sig av det som finns ute där jag är, om det är 
pinnar eller kottar eller kvistar eller grenar eller stenar. Att även få vara ute så att man kan få frisk luft och 
att man får röra sig. Att man då för in matematiken på ett naturligt sätt, att man får använda den i det 
vardagliga, att man får lära sig nyttja den och att det sker på ett lustfyllt sätt. (Lärare E) 
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Andra lärare funderar mer över om det eleverna ska lära lämpar sig bäst för att lära utomhus 

eller inomhus:  

Jag tänker inte så, jag tänker matte. Sen om jag är inne eller ute det spelar mig ingen roll. Jag är ingen som 
vill ha utedagar och så utan passar det att göra ute så gör jag det ute, passar det att göra inne så gör jag det 
inne. Och passar det mig så gör jag det inne och passar det mig så gör jag det ute. Jag gör vanliga saker, är 
det fint väder så skall man sitta ute och räkna i sin mattebok, då ska man inte sitta inne. (Lärare D) 

Således visar resultatet av intervjuerna att det inte är självklart vad lärare lägger i begreppet 

utomhusmatematik, för många betyder det att de använder metoder inspirerade av 

utomhuspedagogiken, men det finns även de som till viss del använder metoder inifrån 

klassrummet, som till exempel att eleverna får sitta och räkna i sina böcker. Det skiljer sig 

även i hur de ser på att vara utomhus i matematiken, någon menar att det aldrig kan bli ett 

syfte i sig själv, medan en annan ger röst för att det är viktigare att vara utomhus än att vara en 

bra matematikpedagog. Den sistnämnde menar att det är bättre att sitta ute och räkna i 

matematikboken och på så sätt bland annat få frisk luft och öva koncentrationen, än att sitta 

inomhus och räkna. Läraren har en medvetenhet om att detta kanske inte är den bästa metoden 

för att lära in matematik ute, men använder trots det metoden och sätter följaktligen 

utevistelsen främst. Något egentligt motiv till detta handlande framgår inte.   

Lärarna har utomhusmatematik i olika stor omfattning, det är allt ifrån en gång i veckan till 

varje dag, och någon är ute när det passar. Flera av lärarna använder utemiljön i andra ämnen 

också.  

5.2.2   Lärarnas erfarenheter av arbetssätt 
Resultatet visar att det i stora drag finns en samstämmighet i hur de olika lärarna arbetar. 

Det är laborativa och konkreta arbetssätt som är de rådande utomhus, i ett fall räknar också 

eleverna i sina matematikböcker och har läxförhör när de är ute. Inomhus använder samtliga 

lärare matematikböcker till sina elever, en lärare utgår från ett diagnosmaterial med 

arbetshäften som jag i detta sammanhang jämställer med matematikböckerna. Alla säger sig 

också använda laborativt material inomhus.  

Det är ju när vi jobbar laborativt inne som vi jobbar på liknande sätt ute, fast med naturmaterial. Så det 
man gör inne och laborerar med, det kan man göra ute och laborera med och tvärt om faktiskt. (Lärare B)   

Det skiljer sig vad lärarna lägger i begreppet laborativt och konkret arbete inomhus samt 

hur ofta eleverna arbetar på det viset. Någon ger en bild av att det laborativa materialet såsom 

klossar och plockmaterial dagligen används för att konkretisera när eleverna räknar i 

böckerna, medan andra ger en bild av konkret material som spel, tangram och praktiska 

problemlösningsuppgifter som eleverna får arbeta med emellanåt.  
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Studien visar att samtliga lärare lyfter fram att utemiljön ger möjligheter till rörelse och att 

de också använder sig av rörelsen i många aktiviteter som de planerar. I deras beskrivningar 

av hur de arbetar inomhus refererar samtliga till att eleverna sitter ner. Flera av lärarna sätter 

detta i relation till hur svårt det kan vara att använda rörelse i det till ytan begränsade 

klassrummet:  

Du säger inte till barnen här inne att ”nu skall vi springa åtta varv runt bänkarna”, för då blir det genast 
stökigt och så är det någon som krockar. Men det går alldeles utmärkt att säga till barnen: ”Nu letar ni upp 
var sitt träd. Sedan springer ni åtta varv runt trädet och när ni är färdiga så står ni alldeles stilla.” Det blir 
mycket enklare och framförallt får man mycket rörelse, vilket jag tycker är jätteviktigt. (Lärare E) 

Att leka sig till kunskapen är ett väl använt arbetssätt och lärarna menar att det är lättare att 

leka utomhus och att eleverna genom leken lär på ett roligt och lustfyllt sätt. I samtalen lyfts 

många aktiviteter fram, som att hoppa i hundrarutor och tävlingar, vilka är lekfulla arbetssätt. 

Samtidigt betonar en lärare vikten av att eleverna fokuserar och att det inte är lek och skoj när 

de går ut. Läraren menar att det inte är rast, utan lektion om än under lekfulla former.  

Flera av lärarna påpekar att eleverna får använda alla sina sinnen i arbetet med 

utomhusmatematiken och att det ger andra sinnesupplevelser att vara utomhus. Åsikter att 

eleverna får användning av sinnena eftersom de utgår från verkligt material och att det är 

”skönare att sitta under äppleträdet och räkna” förs fram. Samtliga lärare ger uttryck för att de 

när de har utomhusmatematik använder naturens material. Formuleringar som används är 

naturmaterial, verkligt material och att använda det som finns utomhus.  

Det som är så bra med att vara ute är att jag inte behöver samla material, det är inte så lätt att be eleverna 
här inne att hitta hundra saker att sortera. Då måste jag ha förberett det, plockat fram material eller beställt 
det. Men går man ut så har man allt material serverat; rönnbär, kottar, pinnar, stenar, löv, vad som helst. 
Så det är bra. (Lärare B) 

Under intervjuerna för lärarna resonemang som tyder på att arbetet utomhus kan erbjuda 

möjligheter till kreativa arbetssätt. Följande två exempel på situationer visar matematik där 

eleverna får använda sin egen fantasi och sitt eget skapande i utvecklingen av uppgifter och i 

lösningen av problem. Det finns heller inga givna lösningar och svar, vilket gör att 

uppgifterna blir öppna. Jämför man detta med de uppgifter som eleverna sannolikt möter 

inomhus i den del av undervisningen som bygger på matematikböckerna, vilka generellt sätt 

efterfrågar en låg grad av kreativitet, så är detta en stor skillnad i arbetssätt:   

Du kan göra saker så att barnen får vara kreativa och får fundera ut hur vi nu ska kunna jobba med talet 
åtta. ”Nu har vi gjort en massa grejer, men finns det något mer vi skulle kunna göra?” Ibland blir det något 
som man redan har gjort, men det gör ju ingenting, men att de också får jobba vidare. Sådana här saker 
tycker jag också är enklare ute. (Lärare E) 

Om jag har hittat på en uppgift att ”visa de här procenttalen; 50 %, 75 %, 25 % “, så är de väldigt snabba 
på den. Nu har de också gått här i flera år så de är vana vid tankesättet, men de kommer snabbt med idéer 
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som att nu kan vi rita i sandlådan, vi kan ta pinnar eller så. De är snabba på att få idéer och använda dem, 
de går inte bara bort till tavlan och tar en krita som de skulle kunna göra. (Lärare C) 

Fyra av de sex lärarna menar att det blir mer arbete i grupp utomhus. I utemiljön använder 

de arbetssätt som tar vara på möjligheterna med grupparbete, inomhus blir det mer enskilt 

arbete för eleverna. Att eleverna i klassrummet arbetar enskilt har sannolikt mycket att göra 

med att lärarna använder sig av matematikböcker i undervisningen. En lärare menar att de 

också arbetar i grupp när de jobbar laborativt inomhus. Överlag ges en bild av att eleverna 

arbetar med gemensamma aktiviteter för hela klassen då de har utomhusmatematik, till 

skillnad mot då de inomhus ofta jobbar på egen hand i matematikböckerna. Två klasser brukar 

sitta i en stor cirkel då de exempelvis har genomgångar i utomhusmatematiken. Lärarna ser 

fördelar i detta eftersom eleverna ser alla, alla kommer till tals och att det inte blir så stort för 

en elev att säga något inför den övriga klassen. Jämför jag detta med de klassrumsmöbleringar 

jag sett vid genomförandet av intervjuerna, så har eleverna i regel suttit i olika grupper eller 

par utan möjlighet till ögonkontakt med hela klassen.  

Resultaten tyder på att lärarna när de har utomhusmatematik använder arbetssätt där 

eleverna pratar matematik. Det finns ett samband med det som skrevs ovan, nämligen att de 

utomhus arbetar mer med gemensamma aktiviteter och i grupper.  

En annan skillnad i arbetssätt som förs fram är att det blir betydligt mindre läsning och 

skrivning utomhus, det sträcker sig till att eleverna ska anteckna något eller läsa korta 

instruktioner i grupp. Detta kan ses som en stor skillnad jämfört med lärandet i klassrummet, 

som bland annat bygger på matematikböcker som kräver att eleverna läser och skriver. En 

lärare uttrycker det som att göra matte utomhus och skriva matte inomhus. 

Utomhusmatematiken bidrar även till att lärarna integrerar och kombinerar olika läroämnen. 

Lärarna påpekar att utemiljön gör att det blir en integrering med andra ämnen, eleverna lär 

både svenska ord och naturvetenskap när de har matematik eftersom läraren kopplar ihop 

allting när de är ute. I utomhusmatematiken följer de årstidernas växlingar i naturen, till 

exempel genom att de använder olika naturmaterial beroende på årstid.  

En lärare visar på flera skillnader i arbetssätt under intervjuns gång, inomhus sitter eleverna 

och räknar i sina matematikböcker samt arbetar en del laborativt medan de utomhus lär sig 

genom lek, använder sin kropp och sina sinnen och alltid arbetar i grupp. Trots det menar 

läraren att de försöker jobba på samma sätt inne och ute. Det betyder att läraren tycker att det 

inte borde vara skillnader i arbetssätten. Det kan även uppfattas som att det från lärarens sida 

ligger en värdering i de olika sätten att arbeta, att det ena skulle vara bättre än det andra.   
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Ett annat intressant förhållande som kom upp under intervjuerna var att lärare anpassar 

arbetssätten till att arbeta mer inomhus när eleverna blir äldre eftersom de ska vidare till 

högstadiet och därför måste bli vana med att arbeta på det sättet.  

Slutligen ger en lärare uttryck för att det blir skillnader i lärarens arbetssätt i utemiljön, då 

läraren betonar att miljön kräver en högre aktivitet hos läraren: 

Lärare A: Alltså som lärare måste du vara väldigt aktiv när ni är ute. Man får verkligen vara en ledare som 
lärare ute. 

Intervjuare: Det behövs mer utomhus än inomhus? 

Lärare A: Ja för att här inne är det mer en situation som barnen är vana vid. Men utomhus får man 
verkligen styra och leda och läsa av gruppen. ”Nu är de nog trötta, nu måste vi göra så”, att man alltid är 
ett steg före. Man får vara väldigt engagerad ute och visa att man tycker det är viktigt och roligt.  

Läraren menar alltså att läraren får en mer aktiv roll och att det ställs större krav på att vara 

en ledare utomhus. Just att arbetet utomhus kräver mer engagemang och att läraren där måste 

visa att det är viktigt och roligt, borde inte vara en situation som skiljer sig från 

undervisningen inomhus. Detta arbete torde vara lika självklart oavsett miljö för 

undervisningen. Lärarens uttalade måste ses i skenet av dennes arbetssätt inomhus som 

grundar sig på en lärobok. Min tolkning är att läraren ser matematikboken som något som i 

sig själv ger eleverna lust och motivation, vilket bekräftas av lärarens bild av att eleverna 

tycker att boken är rolig och motiverande.  

5.3   Utemiljöns påverkan på lektionernas innehåll 
Resultatet visar att lärarna har olika syn på vad som passar att lära in ute och det finns en 

variation i vad som fokuseras under lektionerna utomhus. Tre av lärarna bestämmer ett 

matematiskt innehåll som de arbetar med både inomhus och utomhus under en tid, det blir en 

växelverkan mellan de båda miljöerna. De andra lärarna ger utomhusmatematiken ett mer 

fristående innehåll, där de i större utsträckning utgår från övningar och arbetssätt som passar 

utomhus. Vad eleverna lär sig blir då beroende av metoderna. Gemensamt för lärarna är dock 

att de ser möjligheter med utemiljön när eleverna ska lära sig sådant som det passar att arbeta 

med konkret såsom vikt, volym, längd och geometri. De vill att eleverna ska få lära sig att 

använda sina kunskaper i matematik när de är utomhus samt få möjlighet att se matematiken i 

det vardagliga. I lärarnas berättelser märks en fokusering på att de vill att eleverna ska 

utveckla ord och begrepp under utomhusmatematiken. Lärarna ser även möjligheter i 

utemiljön då eleverna ska befästa räknesätt och taluppfattning, eftersom de då kan använda 

leken och rörelsen i lärandet. På samma sätt för någon lärare fram att det passar illa att träna 

algoritmer utomhus.   
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Utomhusmatematiken kan ofta vara svårplanerad enligt en lärare. Samtidigt ger flera av 

lärarna exempel på att de fångar situationen som ges och på så sätt utgår från elevernas 

intresse:  

Det gäller att komma på alla de där frågorna, att ta vara på situationen att diskutera med barnen. Alla de 
sakerna har jag inte planerat innan, utan det är det att man lär sig ta vara på stunden, vad jag kan få ut av 
detta just nu och så. (Lärare A) 

Eller när vi skulle sortera. De skulle hämta 100 stycken av någonting, till exempel stenar eller kottar i en 
grupp. Sedan skulle de räkna och då la de i olika högar i varje grupp. Men vi tar tio i varje hög. För om de 
räknade en och en så kom de ju av sig efter ett tag. Då var det en grupp som la tio i varje, en annan som la 
fem, och en som la fyra. Då kom vi ju in på multiplikation så då pratade vi om det. Så utematten är mer 
obegränsad, beror på vad eleverna blir intresserade av. (Lärare B) 

Ibland fångar man ju det tillfälle som ges, vi kom in på det här med geometri även om vi inte tänkt ta det 
nu, nu trillade det bara in på en lektion och nu blev det så. (Lärare F) 

Enligt dessa lärare verkar det som om de i utomhusmatematiken tar tillvara på elevernas 

intresse och att innehållet påverkas av eleverna. Ur intervjuerna går det inte att utläsa om detta 

tillvägagångssätt är vanligt även i det ordinarie klassrummet. Det jag kan konstatera är att 

dessa lärare försöker tillvarata elevernas intressen vid matematikundervisningen utomhus, 

vilket bör få till följd att eleverna känner större motivation i sitt lärande.  

En lärare ger uttryck för att utomhusmatematiken möjliggör individualisering. Eleverna 

arbetade i par och hade tio kottar var. Uppgiften var att gömma ett antal kottar bakom ryggen 

varpå den andre eleven skulle gissa hur många som var gömda genom att titta på det antal 

som låg synligt. De elever som behövde en utmaning frågade om de fick prova med 20, 50, 

och 100 kottar och läraren accepterade det. På så sätt blev undervisningen individualiserad 

och läraren tog vara på elevernas intresse av att lära sig mer.   

5.4   Utemiljöns påverkan på elevens matematiska lärande 

5.4.1   Möjligheter för elevens lärande 
Under intervjuerna framkommer åsikter att det man vinner genom att ha matematik 

utomhus är att det blir mer praktiskt och att eleverna får använda sina matematikkunskaper till 

något där de kan se vad det blir av det. En lärare syftar på ett vindskydd de håller på att bygga 

och menar att matematiken blir enklare för att eleven kan se virket och den halvfärdiga 

väggen. En annan lärare anser också att matematiken blir lättare utomhus men talar om en helt 

annan situation, eleverna skulle sortera ett antal föremål: 

Jag pratade om multiplikation här inne i klassen en gång och fick med mig två, tre elever. Sen när vi hade 
gjort den här övningen ute, som jag inte hade tänkt skulle leda till multiplikation, så kom vi in och pratade 
om de här högarna och ritade upp dem på tavlan och så. Och då förstod ju alla. Men det hade säkert varit 
likadant om vi jobbat laborativt inne också. Så det handlar mera om det laborativa sättet i matte än att bara 
vara ute. (Lärare B) 
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Trots att dessa situationer var olika och eleverna hade olika ålder, upplever båda lärarna att 

det konkreta arbetet gör det lättare för eleverna. Lärarnas erfarenheter visar att eleverna får 

möjligheter att lära mer abstrakta begrepp och utveckla en större förståelse genom det 

laborativa arbetet utomhus. Tankar att de elever som vanligtvis ses som duktiga också kan få 

en större förståelse när de är ute, skildras av en lärare. Läraren visar på de elever som är 

väldigt duktiga när de räknar i matematikboken i klassrummet, men som får det svårare 

utomhus. Dessa elever är väl förtrogna med klassrummets formaliserade matematik, men de 

får en utmaning utomhus där svaren inte är givna och uppgifterna inte är tillrättalagda. 

Läraren menar att dessa elever kan växa av utmaningen, uppleva matematiken som spännande 

och få en större förståelse för det aktuella lärostoffet när de ställs för uppgifter utomhus.  

Två av lärarna menar att man i utemiljön kan koppla matematiken till verkliga och reella 

situationer och på så sätt göra kunskapen mer meningsfull och till något som eleverna kan ha 

användning för. Eleverna bygger vindskydd där de måste mäta och beräkna exempelvis 

virkesåtgången och hur de ska kapa brädorna, deras lärare trycker på att eleverna ska använda 

sin matematik till något konkret när de har utomhusmatematik. Lärarna upplever också att 

utomhusmatematiken ger eleverna erfarenheter och upplevelser som de kommer ihåg och kan 

hänga upp kunskapen på. Eleverna kommer lättare ihåg när de gjorde stapeldiagram av 

snöbollar, än när de arbetade med det för tre kapitel sedan i matematikboken.  

Fem av de sex lärare som intervjuades för resonemang om elevernas olika lärstilar och 

tankar om elevers olika behov finns i samtliga sex lärares berättelser. Lärarna menar att de 

genom utomhusmatematiken kan tillgodose fler elevers behov när det gäller att skapa bra 

situationer för elevernas matematiska lärande. De har tankar om att alla är duktiga på olika 

saker och de tror på kombinationen av matematik både utomhus och inomhus, för att kunna 

variera undervisningssätten. På så sätt kan de fånga barnen på just det som de är bra på och ge 

eleverna chans att lära på sitt eget sätt. Flera av lärarna påpekar att eleverna utomhus får 

använda sina kroppar och röra på sig vilket påverkar deras lärande positivt. En del barn 

behöver göra saker konkret för att förstå, att verkligen få ta i saker och undersöka på egen 

hand. Samtidigt finns det elever som trivs, jobbar och lär bäst inomhus. Flera lärare framför 

att utomhusmatematiken ändrar elevernas roller, utomhus blir det nya elever som ses som 

duktiga. 

Andra i klassen får vara duktiga ute, för ofta är det de som är lite rörliga och så som mer kommer till sin 
rätt ute. De lär sig, det passar dem bättre. Men de här som är duktiga inne kommer inte lika mycket till sin 
rätt ute, men det är också nyttigt för dem att se att det kan vara andra som är duktiga i matte. Det är ofta de 
rörliga barnen som tycker om utematte mest. De andra känner att de mer är en i mängden ute. Men det är 
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nyttigt för barnen att prova på olika saker, med en varierad undervisning kan alla barnen få något. (Lärare 
A) 

Den enskilde elevens möjligheter att lära matematik beror i mycket på läsförmågan. Två 

lärare menar att elever som har svårt för att läsa ofta får sämre självförtroende när de märker 

av sin egen svaghet, men att de i den laborativa matematiken ofta är lika duktiga som sina 

kamrater. De elever som är svaga i matematik får ofta en annan roll när klassen har 

utomhusmatematik:  

Svagare elever får ofta en helt annan roll när man har utematte. Det blir mer kreativt och praktiskt. Jag har 
ju en kille som har dyslexi och han kan ha svårt för uppställningar, men han är oerhört duktig kreativt och 
det kommer till sin rätt. Det är väldigt skönt och också nyttigt för de andra att se att det här inte är en kille 
som är svag i alla situationer. (Lärare F)  

Vidare säger Lärare F att klassen troligtvis inte har någon uppfattning om vilka elever som 

är svaga i matematik, eftersom variationen i undervisningen gör att det inte märks på samma 

sätt. Istället är det elevernas olika styrkor som syns.  

Det finns även andra positiva aspekter med att ha utomhusmatematik i lärarnas svar och 

dessa handlar om tysta elever, stress och ljudnivå. Elever som är tysta och blyga inomhus blir 

så engagerade så att de glömmer bort att vara det när de har utomhusmatematik. Utomhus har 

de inga problem att redovisa och prata inför varandra. Det är mindre stress utomhus. Inomhus 

leder ofta matematikböckerna till ett stressmoment för eleverna, särskilt för den elev som 

alltid ligger sist, men den stressen finns inte utomhus. Att klassrumsmiljön ofta kan bli 

högljudd och störande har troligtvis upplevts av de flesta, lärare och elever. Under 

intervjuerna konstaterar merparten av lärarna att dessa problem inte finns under lektionerna 

utomhus. Vinden gör att det inte låter lika mycket och det är inget problem att eleverna pratar 

med varandra i det avseendet.  

Till sist uttrycker flera av lärarna att eleverna upplever det som roligt och lustfyllt att ha 

utomhusmatematik:  

De tycker att det är roligare ute. Små barn tycker att det roligaste är att ha rast, och det är ju lite halvrast 
bara för att man är ute. (Lärare D) 

De får positiva upplevelser kring ämnet, det är ju rätt positivt att vara ute också. Jag tycker att det har 
hjälpt några av barnen att tycka att matte är roligt även inne./ … / De tycker matte är roligare även inne i 
boken. De får en mer positiv bild av matte. Det är bra för självförtroendet. (Lärare B) 
Det är många glada barn när vi jobbar ute, antingen om vi är här på skolgården, i en park eller i skogen. 
(Lärare A) 

Man lär bättre när man har roligt och det är lättare att göra lekar. (Lärare F) 

Citaten visar att lärarna uppfattar att eleverna tycker att det är roligt för att de får leka och 

för att det kan upplevas som halvrast.  
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5.4.2   Svårigheter för elevens lärande 
Sammantaget så är lärarna mycket positiva till utomhusmatematik och de har på en direkt 

fråga svårt att redogöra för förhållanden som skulle kunna påverka elevens lärande negativt. 

Den enda svårigheten som två av de intervjuade lärarna kan tänka sig med att ha 

utomhusmatematik är att det kan vara dåligt väder. Det finns de som fort börjar frysa och 

papper kan blåsa iväg. Därför har en av dessa lärare principen att det ska vara kul att vara ute, 

om det är för dåligt väder så stannar de i klassrummet.  

En negativ aspekt med utomhusmatematiken förs fram genom att två lärare resonerar kring 

de elever som vill ha den formaliserade matematiken samt de elever som behöver träna på den 

formella matematiken, som till exempel algoritmer. För dessa elever passar det ofta bättre att 

sitta inomhus med matematikboken och det kan ses som negativt för dessa elever att vara ute. 

Samtidigt poängteras att det som är bra för de flesta, det får även de andra delta i, men att man 

därför också behövs en växelverkan mellan miljöerna och arbetssätten.  

Utomhusmatematiken kan även påverka elevernas matematiska lärande negativt om det inte 

är ett tillräckligt regelbundet inslag i undervisningen. Lärarna har erfarenheter av att eleverna 

beter sig som kalvar på grönbete, tror att det är rast och tror att de får göra vad de vill om de 

bara kommer ut någon gång ibland.  

Andra svårigheter med utomhusmatematiken som lyfts fram är att uppmärksamma 

matematiken i det eleverna gör och att koppla den matematik eleverna lär utomhus med den 

de lär i klassrummet. Under intervjuerna är det flera av lärarna som poängterar vikten av detta 

men också menar att det är en svårighet.  

Det är det svåra, att uppmärksamma och hela tiden ta fram vad det är vi har lärt oss idag, vad det är vi har 
gjort. För annars känner de bara att vi har byggt med virket och det var väl inget större, men det är det 
tycker jag. Uppmärksamma vad är det för kunskaper vi använder nu. Det kan jag glömma bort ibland, det 
är där utmaningen ligger. Man kommer på en bra idé och så gör vi det men sedan kommer man på att 
visste de egentligen vad det var vi gjorde. Det är lätt hänt. (Lärare C) 

Dessutom berättar de att eleverna ofta har en snäv bild av vad matematik är och sällan 

upplever att det de gör utomhus är matematik. Det som lärarna här ger uttryck för, tolkar jag 

som den största svårigheten med utomhusmatematik. Utifrån lärarnas berättelser och av egen 

erfarenhet, vet jag att det är betydligt lättare att agera än att reflektera över vad man gjort och 

lärt. Det är i och för sig inget specifikt bekymmer för utomhusmatematiken, problemet finns 

troligtvis i alla ämnen, men inte desto mindre så påverkar det elevernas matematiska lärande 

negativt. 
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5.5   Resultatsammanfattning 
Studien visar på flera skillnader i arbetssätt vid en jämförelse mellan matematik utomhus 

och i klassrummet. Inomhus använder lärarna matematikböcker och laborativa arbetssätt, 

utomhus arbetar de laborativt och praktiskt. Rörelse och lek används i lärandet utomhus. 

Naturen bidrar till sinnliga och kreativa sätt att lära på och att lärarna integrerar och 

kombinerar olika ämnesområden. Läsning och skrivning nyttjas utomhus i mycket liten 

utsträckning. Ytterligare en skillnad visar sig vara att klassen i utemiljön arbetar mer i grupper 

och med gemensamma aktiviteter för hela klassen, vilket leder till att eleverna pratar mycket 

matematik.   

Lärarnas erfarenheter går isär då det gäller vad som innehållsmässigt fokuseras på 

lektionerna, hälften av lärarna arbetar med samma matematiska innehåll oavsett miljö medan 

de andra ger utomhusmatematiken ett mer fristående innehåll. Geometri, vikt, volym och 

längd anses passa att lära in utomhus, likaså ord, begrepp, att träna räknesätt och 

taluppfattning. Innehållet påverkas ofta av elevernas intresse.   

Resultaten visar på möjligheter för elevernas lärande då utemiljön bidrar till användningen 

av konkret material som gör det lättare att förstå, leder till en varaktig inlärning och gör 

lärandet meningsfullt. Dessutom tillgodoser utemiljön olika lärstilar och olika behov, 

förändrar elevernas roller och gör det roligt att lära. Svårigheter för elevens lärande sägs vara 

vädret, behovet av regelbundenhet i utevistelsen och att arbetssättet inte passar alla. Dessutom 

upplever lärarna att det kan vara svårt att uppmärksamma matematiken i aktiviteterna.  

 30



6   Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring den genomförda undersökningen. I det första 

avsnittet diskuteras metodvalet och hur det påverkade studien. Därefter diskuteras själva 

resultaten och de sätts i relation till litteraturgenomgången. Slutligen diskuteras resultatets 

konsekvenser för yrkesrollen och jag blickar framåt genom att formulera nya frågor för vidare 

studier.   

6.1   Metoddiskussion 
Som metod för undersökningen användes kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade. 

Detta tillvägagångssätt uppfyllde på ett tillfredsställande sätt avsikten att få reda på lärarnas 

erfarenheter av utomhusmatematik och hur arbetssättet påverkar vad eleverna lär ur lärarnas 

perspektiv. Den intervjuguide som jag hade utformat till min hjälp användes i olika hög 

utsträckning under intervjuerna och upplevdes som ett bra stöd. 

Eftersom de intervjuade lärarna i stor grad själva påverkade samtalet så blev alla intervjuer 

olika beroende på vad den aktuelle läraren hade för utgångspunkter. En svårighet under 

samtalen var att fånga upp det lärarna gav uttryck för genom att ställa följdfrågor. Jag kan se 

att frågorna ibland blev ledande och vinklade. Likaså kan mina medhåll och kroppsutryck ha 

styrt vad lärarna valde att säga och inte säga. Detta kan ha påverkat resultatens tillförlitlighet.  

Bearbetningen av inspelningarna till utskrifter var inte lätt att göra och de är helt och hållet 

min subjektiva tolkning, även om jag eftersträvade en hög grad av objektivitet. Kvaliteten på 

inspelningarna varierade och vid en intervju fanns det korta luckor i vad som sades eftersom 

läraren talade mycket lågt. Min bedömning är att det dock inte påverkade resultatet eftersom 

jag hade intervjun i färskt minne när jag gjorde utskriften och därför visste vad det handlade 

om.    

Ytterligare ett hänseende som bör beaktas är att urvalet av lärare som studien bygger på var 

begränsat. Det får till följd att resultaten endast kan sägas gälla för denna studie och inte som 

representativa för hela landet.  

6.2   Resultatdiskussion 
Mitt syfte med den genomförda undersökningen var att undersöka hur elevernas lärande i 

matematik påverkas av att undervisningen sker i utemiljön och jag har tittat närmre på hur 

lärare upplever att utemiljön påverkar arbetssätt och innehåll på matematiklektionerna, samt 

vilka möjligheter och svårigheter utemiljön ger för elevernas matematiska lärande utifrån 
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lärarnas perspektiv. Med detta som underlag följer här en diskussion kring studiens resultat i 

relation till syftet och den litteratur som var utgångspunkten. Eftersom resultaten berör 

varandra har jag gjort bedömningen att det mest givande är att föra en allmän diskussion kring 

frågeställningarna och därför finns här inte samma avsnittsindelning som i kapitel fem.  

6.2.1   Övergripande aspekter i studien 
Resonemang om vad man lägger i ett begrepp är intressant, inte minst har det betydelse för 

hur utomstående uppfattar det. I inledningen gjorde jag en personlig definition av begreppet 

utomhusmatematik, där jag i uttrycket lade betydelsen att det både talar om var och hur man 

arbetar med matematik. Resultatet visar att majoriteten av lärarna instämmer i detta sätt att se 

på matematik utomhus, samtidigt är det två av lärarna som ställer sig frågande till begreppet 

och endast lägger betydelsen var i det. Detta kan sättas i relation till begreppet 

utomhuspedagogik och den diskussion som finns kring det, där kritiker menar att uttrycket 

förutsätter att det finns inomhuspedagogik och istället förordar begreppet 

verklighetspedagogik (Hedberg, 2004). Samma fundering lyfts under en intervju där en lärare 

problematiserar utomhusmatematik kontra inomhusmatematik. Ett mer fruktbart begrepp för 

matematiken utomhus skulle möjligen vara verklighetsmatematik, vilket jag tycker säger mer 

om vad det handlar om. Under arbetets gång har jag berättat för många i min närhet vad 

undersökningen berör och deras reaktioner när de hör ordet utomhusmatematik har ofta varit 

ett litet skratt och en undran om det handlar om att räkna kottar. Ordet verklighet tror jag 

uppfattas med en bredare innebörd än ordet utomhus för alla dem, föräldrar och allmänhet, 

som inte är väl förtrogna med pedagogiken.      

Det aktuella urvalet av lärare visar att de som arbetar med utomhusmatematik också arbetar 

laborativt inomhus i någon form. Det tyder på att det inte främst är en fråga ifall lärare arbetar 

med matematik utomhus eller inte, utan om lärarna använder laborativa och praktiska metoder 

i sin undervisning. Då jag letade efter intervjurespondenter var det mycket svårt att hitta lärare 

som arbetade med utomhusmatematik i skolåren tre, fyra och fem, samtidigt fanns det många 

lärare som sade sig arbeta med matematik utomhus i förskoleklass och skolår ett.  Min egen 

erfarenhet säger att också laborativa arbetssätt blir ovanligare ju längre upp i klasserna 

eleverna kommer, vilket även Skolverkets kvalitetsgranskning visar (Skolverket, 2003). Detta 

ser jag som en förklaring till varför det är få lärare för de lite äldre eleverna som arbetar med 

matematik utomhus.  

I urvalet av lärare fanns det de som arbetade på friskolor med inriktning mot 

utomhuspedagogik. Utifrån fokus att undersöka hur elevernas lärande i matematik påverkas 
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av utemiljön finns inga skillnader mellan dessa lärare och lärarna i de kommunala skolorna. 

De gemensamma beröringspunkter som kan sägas binda samman friskolelärarnas berättelser 

med varandra, är att de överlag är mycket utomhus i alla ämnen och att de har en fast 

samlingsring utomhus. En nyansering i hur lärarna ser på utemiljöns betydelse kan skönjas i 

en av dessa lärares uttalande att ”Ja, det blir alltid annorlunda när man kommer in”, som är ett 

svar på mitt påstående att arbetssätten skiljer sig mellan klassrummet och utemiljön. Den 

läraren ser utemiljön som den naturliga platsen för elevernas lärande i matematik. Det 

synsättet avviker från de andra lärarnas synsätt som ser utemiljön som en hjälp men ändå har 

klassrummet som utgångspunkt. 

6.2.2   Utomhusmatematik för att skapa goda lärandesituationer 
De två lärare som undervisar 3-5:or för fram tankar om att de måste anpassa arbetssättet när 

eleverna blir äldre och de upplever att de tvingas arbeta mer inomhus för att eleverna ska bli 

vana med att arbeta på det sätt som är rådande i högstadieskolorna. Denna situation kan bero 

på två förhållanden. Det kan vara ett uttryck för att eleverna behöver lära sig mer abstrakta 

metoder och formella former av matematiken för att utveckla sitt eget tänkande och sina 

kunskaper i matematiken. Eller så är det ett uttryck för att eleverna bör lära sig det arbetssätt 

utifrån matematikböcker som ofta är rådande i grundskolans senare skolår. Om det är det 

sistnämnda som åsyftas så krävs det att vi funderar på vem som är vinnare i denna anpassning. 

Enligt Lpo 94 skall eleven möta en varierad undervisning där praktiska och sinnliga aspekter 

bejakas, där skapande arbete och fysisk aktivitet får plats och där kunskap kan hämtas från 

många håll (Skolverket, 2006). Lpo 94 ger således goda grunder för att i 

matematikundervisningen föra in moment där eleverna lär sig utomhus. Som läroplanens 

namn anger ska den styra verksamheten från förskoleklass ända till och med skolår nio, därför 

kan inte läroplanens avsikter förbises för att eleverna blir äldre. Istället visar resultaten att det 

finns möjligheter med utomhusmatematiken för alla elever, för att uppfylla läroplanens 

intentioner och för att skapa mening, verklighetsanknytning och konkretion i lärandet.  

Kursplanen i matematik ger stöd för att laborativa och undersökande arbetssätt skall finnas 

med i den matematik eleverna möter och att lärandet ska upplevas meningsfullt och relevant 

(Skolverket, 2002). De intervjuade lärarna upplever att de i sitt arbete har stöd av 

styrdokumenten. Jag ser också att lärarna har stöd i sitt arbete av litteraturen som menar att 

kursplanemålen inte kan uppnås om eleverna endast får arbeta i sina matematikböcker, istället 

behöver de möta andra matematiska aktiviteter i olika sammanhang. Variationen leder till en 

vidare syn på ämnet, ökad förståelse och lust (Ahlström m.fl., 2000; Skolverket, 2003). 
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Resultatet visar att utomhusmatematiken påverkar elevernas lärande bland annat genom att 

bidra till variation i arbetssätt och vad som lärs in, samt genom att ändra förutsättningarna för 

lärandet. På så sätt kan utomhusmatematiken vara en hjälp i lärarens uppgift att skapa 

lärandesituationer som möjliggör för eleverna att uppfylla styrdokumentens mål och 

föresatser.     

I studien PISA 2003 (Skolverket, 2004) konstaterades att svaga sidor hos svenska elever är 

kritiskt tänkande, analys, reflektion, kommunikation och argumentation. Likaså var svenska 

elever svaga i uppgifter som handlade om geometri och mätningar. Min studie visar att 

utomhusmatematiken gör att eleverna arbetar mycket med ett gemensamt innehåll, arbetar 

mer i grupp och får möjligheter att tala matematik. Uppgifter som är kreativa och öppna, där 

det inte endast finns ett svar och ett sätt att lösa problemet på, föder elevernas intresse att 

tänka kritiskt och reflektera. Dessa förutsättningar gör det lättare att skapa tillfällen där 

eleverna får öva sig i kommunikation och argumentation. Resultaten visar också att lärarna 

ser fördelar med att arbeta med geometri och mätningar utomhus. Det innebär att 

utomhusmatematiken kan vara ett led i att hjälpa de svenska eleverna till bättre resultat och 

större kunskaper i matematik.  

6.2.3   Att handla och att reflektera 
Eleverna får möjlighet att lära sig matematik genom laborativa och konkreta arbetssätt när 

de har utomhusmatematik. Lärarna menar att utomhusmatematiken skapar tillfällen för 

eleverna att använda och göra matematik, kunskapen blir meningsfull när den kopplas till 

verkliga situationer. De olika företrädarna för utomhuspedagogiken poängterar att syftet med 

pedagogiken är att lärandet innehåller både handling och tanke, och att kunna något innebär 

att både kunna utföra det och kunna berätta hur du gjort. När så är fallet leder det till att vi 

kommer ihåg det vi lärt oss och att det blir en varaktig kunskap. (Dahlgren & Szczepanski, 

1997; Strotz & Svenning, 2004; Brügge & Szczepanski, 2002) Det är just den innebörden, att 

handla och reflektera, som lärarna ger uttryck för när de menar att eleverna får göra och 

använda matematik utomhus. Det handlar inte om ett görande där huvudet inte är med, utan 

om att både göra och reflektera över det aktuella lärostoffet. Ett bevis på att eleverna faktiskt 

har tankarna med sig är att det visar sig att de kommer ihåg det de gör utomhus, till skillnad 

mot lärandet utifrån matematikboken som lätt faller bort.  

Att lärarna anser att det är viktigt med reflektion framkommer även i deras tankar om att det 

kan vara svårt att lyfta matematiken i övningarna så att eleverna ser att det är matematik de 

lär. Det belyses av Rystedt och Trygg (2005) som menar att det är av yttersta vikt att läraren 
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åskådliggör matematiken i det laborativa arbetet, så att eleven får hjälp att gå från det 

konkreta till det abstrakta. Just svårigheten i att lyfta matematiken kan ses som en nackdel 

med att arbeta laborativt och med utomhusmatematik. Dock tror jag medvetenheten om 

svårigheten leder till en vaksam och reflekterande hållning som i sin tur inverkar positivt på 

resultatet.  

Det står klart att det laborativa arbetet har en given plats i utomhusmatematiken. Meningen 

med det laborativa arbetet för att skapa förståelse tas upp av Malmer (2002) och Rystedt och 

Trygg (2005) anser att laborativt material kan användas i olika syften. Materialet gör att 

eleverna kan gå mellan det konkreta och det abstrakta, vilket utgör en hjälp för alla elever 

oavsett ålder och kunskap. Lärarna ger många exempel på laborativt arbete för att bearbeta 

innehållet under lektionerna och att göra och pröva passar enligt lärarnas beskrivningar bra att 

göra utomhus. Resultatet visar däremot en variation i vad lärarna innehållsmässigt fokuserar 

under lektionerna, det finns både tankar om att arbeta med samma innehåll oavsett miljö och 

att utomhusmatematiken har ett mer fristående innehåll. Det är den enskilde läraren, inte 

utemiljön i sig, som påverkar innehållet och vad eleverna lär. Detta förhållande stämmer 

överrens med Hedbergs (2004) åsikt att det är lärarens egna syften och mål som är 

utgångspunken för att komma fram till hur naturen skall användas som en resurs för elevernas 

lärande.  Allmänna uppfattningar är emellertid att geometri, vikt, volym och längd anses passa 

att lära in utomhus, likaså ord, begrepp och att träna räknesätt och taluppfattning.  

6.2.4   Konkretion och variation i utomhusmatematiken 
I litteraturgenomgången redogjorde jag för Ahlbergs (2001) åsikt att elever använder andra 

lösningsmetoder än dem de lärt i skolan när de löser matematiska problem i vardagen och att 

det som skiljer sig är att eleverna tar hjälp av olika redskap. Även Säljö (2005) talar om 

redskap i lärandet för att förstå omvärlden. I klassrummen är exempel på fysiska redskap som 

bidrar till konkretion plockmaterial, linjal och pengar. En hypotes är att utomhusmatematiken 

ger eleverna tillgång till fler redskap. Att arbeta i grupper, samarbeta och prata matematik har 

visat sig vara stora skillnader i arbetssätt mellan utemiljön och klassrummet. Likaså upplever 

eleverna att matematiken blir lättare utomhus i och med konkretionen. I utomhusmatematiken 

får eleverna tillgång till en mångfald redskap, bland annat det konkreta materialet som naturen 

innebär, språket och samarbetet, vilka fungerar som en hjälp för elevernas lärande.  

Det leder till att matematik utomhus kan bli ett sätt för lärare att skapa situationer där 

eleverna kan använda sina informella kunskaper som de använder i vardagen för att efterhand 

gå mot ett mer formellt tänkande. På så sätt kan glappet mellan skolans matematik och 

 35



vardagens matematik minskas. Johnsen Høines (1990) anser att svaga elever ofta har bra 

förkunskaper, men att de är av en informell karaktär som läraren inte fångar upp. Därför kan 

utomhusmatematikens mångfald av redskap vara till särskild stor hjälp för de elever som i 

undervisningen i klassrummet betraktas som svaga i matematik.  

Lärarna upplever att utomhusmatematiken gör att de kan tillgodose fler elevers behov. 

Variationen i undervisningssätten gör att de kan ta fasta på det varje barn är bra på och ge 

eleverna möjligheter att lära på det sätt som passar dem bäst. Resonemangen om lärstilar går 

ut på att eleverna utomhus får använda sina kroppar, röra sig och göra saker konkret. Lärarnas 

uppfattningar bekräftas väl av litteraturen. Molander m.fl. (2005) menar att vi erbjuder 

eleverna fler sätt att lära på om vi flyttar ut matematikundervisningen emellanåt. Skolverket 

(2003) säger att olika individer behöver olika innehåll, material och arbetsmetoder för att 

uppnå kursplanemålen, undervisningen måste därför organiseras på flera olika sätt för att 

kunna sägas vara av hög kvalitet.  

Utomhus blir det av naturliga skäl mindre läsning och skrivning och lärarna säger att det 

gör att de elever som är svaga i matematik ofta får en annan roll utomhus när arbetet är 

praktiskt och laborativt. Andra elever kommer till sin rätt utomhus och det blir nya elever som 

ses som duktiga. Berggren och Lindroth (2004) menar att den laborativa matematiken kan 

utgöra ett stöd för de elever som har läs- och skrivsvårigheter och att dessa elever växer av 

arbetet utomhus. Författarna får medhåll från Olsson (1995) och Molander m.fl. (2005).  

Eleverna tycker att det är roligt och lustfyllt med utomhusmatematik. Lärarna uttrycker att 

anledningar till att eleverna känner på det viset är att de får leka och att de upplever lektionen 

mer som rast än lektion. Troligtvis finns det även andra aspekter som gör 

utomhusmatematiken rolig, jag tänker på de arbetsformer och skillnader i arbetssätt som lyfts 

av lärarna. Utomhusmatematiken ger utrymme för mer rörelse, eleverna upplever lärandet 

som meningsfullt och de får använda alla sina sinnen. En anledning till att eleverna upplever 

matematiken som roligare utomhus bör finnas inom något eller några av dessa områden, eller 

så är det så enkelt att det är variationen i sig som uppskattas av eleverna. Skolverket (2003) 

skriver att eleverna upplever lust genom just variation, praktiska och estetiska ämnen, av 

upptäckarglädje, engagemang, aktivitet, samt tanke och känsla. Granskar vi hur 

utomhusmatematiken framställs av lärarna, så återfinner vi ovanstående faktorer i deras 

skildringar.      
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6.2.5   Utemiljöns inverkan på undervisningen 
Talesättet säger att det finns två sidor av ett mynt. I det här sammanhanget utgörs den ena 

sidan av att lektionerna utomhus är svårplanerade, den andra sidan av att lärarna utgår från 

elevernas intresse.  Detta måste lärare se som något positivt, för det betyder att eleverna är 

intresserade av matematiken och det intresset måste tas tillvara. Intresset i sin tur bygger på 

att eleverna faktiskt ser något meningsfullt i att lära sig det som de upplever ett intresse av.  

I litteraturgenomgången redogjordes för att det inte är någon ny företeelse att använda 

utemiljön i lärandet, tvärt om så är naturen den mest naturliga och ursprungliga plats för 

lärande som finns (Dahlgren & Szczepanski, 1997; Sandell, 2002). Dock är det länge sedan 

gemene man hade ett nära förhållande till naturen, att vara utomhus i skog och mark är det 

tyvärr få som är vana vid idag. Detta förhållande speglas också av Nyhus Braute och Bang 

(1997) i deras påstående att upplevelserna av naturen sker genom bilfönstret idag. Därför är 

jag heller inte förvånad att vädret lyfts fram som en negativ sida av att ha utomhusmatematik. 

När barnen inte är vana vid att vara utomhus så är de heller inte vana vid att skydda sig mot 

vädrets varierande former. Är eleverna blöta eller om de fryser så ger det dåliga 

förutsättningar för deras lärande. Därför bör klassen prata om vad som är lämpliga kläder att 

ha på sig när man ska vara utomhus och hur man klär sig funktionellt. Likaså är läraren 

ansvarig att planera för lektionen så att den till exempel bjuder på rörelse för att hålla värmen 

och ett vindskyddat ställe att ha genomgång på. Utomhusmatematiken kräver arbetssätt som 

är anpassade till miljön och tar tillvara på dess möjligheter för lärandet, det är en anledning till 

att det i regel lämpar sig mindre väl att räkna i matematikböckerna utomhus.  

En annan aspekt som jag kopplar till elevernas ovana att vara och lära utomhus är lärarnas 

uppfattning att regelbundenheten är viktig för att lektionerna ska bli bra. Desto mer vana 

eleverna får av att vara utomhus och av miljön runt skolan, desto bättre förutsättningar blir det 

för elevernas lärande. Att eleverna kan vara som kalvar på grönbete lyftes fram under en 

intervju. Jag har själv erfarenheten av att en katt som går förbi kan utgöra höjdpunkten för 

elever som går i skolår fyra. Utemiljön stimulerar alla sinnen och det framhävs som något 

positivt, men samtidigt så kan alla sinnesintryck utgöra ett hinder för att lära matematik. Det 

gäller att fokusera, som en lärare sa. Med detta som bakgrund är det lätt att förstå den lärare 

som upplever att det fordras större aktivitet och ledarförmåga från lärarens sida under 

lektionerna i utomhusmatematik. Min uppfattning är att det är just utomhus som 

ledarförmågan hos lärare prövas hårdast.   
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Det är många som förespråkar integrering av ämnen och att läraren i undervisningen utgår 

från helheterna, röster hörs både från utomhuspedagogiskt och laborativt håll (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997; Hedberg, 2004; Berggren & Lindroth, 1997; Malmer, 2002). Resultatet 

visar att utemiljön gör att ämnen integreras i viss mån, men det verkar mer bero på slumpen 

än lärarens utryckliga arbete för att så ska ske. Betydelsen av att utgå från helheterna 

uppfattas sannolikt på olika sätt beroende på vem vi talar med. För ovan refererade författare 

betyder det både att utgå från problem som förutsätter förståelse och matematiskt tänkande, 

därtill att naturen/verkligheten utgör helheten. Dessa uppfattningar kan sammanföras eftersom 

naturen och verkligheten erbjuder de mest komplexa problem att utgå ifrån. Frågan är i hur 

stor utsträckning lärare som har utomhusmatematik utgår från denna helhet? Vad jag kunnat 

se möter eleverna till största delen fristående uppgifter och övningar som läraren tänkt ut, det 

handlar i mindre utsträckning om att utgå från verkliga problem. Ett exempel är dock klassen 

som på egen begäran bygger ett vindskydd åt sig själva. Där har eleverna tagit utgångspunkt i 

ett verkligt problem som bland annat handlar om hur mycket virke de behöver och hur de ska 

använda det. Ytterligare ett exempel är klassen som odlar ringblommor och bland annat 

undersöker grobarheten hos fröna. En orsak till att lärarna inte tar tillvara på den möjligheten i 

högre grad kan vara att de bedömer att eleverna inte har tillräckligt med matematiska 

kunskaper för att kunna lösa problemet. Som lärare tror jag emellertid att man måste våga 

prova för att hitta nya vägar i sin undervisning. Det enda som egentligen kan hända är att 

eleverna upptäcker att de inte klarar problemet med nuvarande kunskaper, vilket i sin tur kan 

ge möjligheter genom att bli en motivation och meningsfullhet för deras fortsatta lärande. 

Genom att utgå från helheterna skapas lärandesituationer för alla elever oavsett ålder och 

utomhusmatematiken blir så mycket mer än att befästa taluppfattning och räknesätt.    

6.2.6   Slutsats 
Slutsatsen utifrån denna studie blir att utomhusmatematiken förefaller ha mycket att bidra 

med i elevernas matematiska lärande och att den till största del har en väldigt positiv 

påverkan. Genom att kontinuerligt använda utemiljön i elevernas lärande blir det en variation 

i arbetssätt och i vilka typer av kunskaper som eleverna lär om man jämför med det som sker i 

klassrummet. När utomhuspedagogiken och laborativa arbetssätt används tillsammans i 

utemiljön skapas möjligheter för lärandet som är svåra att uppnå genom den ordinarie 

undervisningen i klassrummet.  
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6.3   Konsekvenser för yrkesrollen 
Utomhusmatematiken och kunskapen om hur utemiljön och dess arbetssätt påverkar 

elevernas lärande i matematik har stor relevans för det pedagogiska arbetet.  För mig och alla 

andra som är blivande lärare i bland annat matematik, är det till stor hjälp att kunna ta del av 

en undersökning som handlar om hur vi i matematikämnet kan använda utemiljön för att 

skapa effektiva lärandesituationer för våra elever. Studien kan bidra med kunskap som är 

relevant för många som arbetar med matematik och är intresserade av att lära sig mer om vad 

matematik utomhus kan innebära.  

I och med genomförandet av denna undersökning har jag fått ta del av värdefull kunskap 

från lärare som har väl beprövade erfarenheter av utomhusmatematik. Det har styrkt mig i min 

uppfattning att utemiljön har många möjligheter och kvaliteter att erbjuda undervisningen och 

gett mig mod att våga prova på att använda utemiljön som ett klassrum under 

matematiklektionerna.     

6.4   Uppslag till vidare forskning 
Slutligen har jag två nya uppslag till vidare forskning. Det skulle vara intressant att 

undersöka elevernas egna upplevelser och uppfattningar av utomhusmatematiken. En annan 

infallsvinkel är att studera elevers uppfattningar av vad matematik är och då jämföra om det 

eventuellt finns några skillnader i synsätt mellan klasser som har utomhusmatematik och 

klasser med endast klassrumsundervisning.  
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7   Sammanfattning 
Utgångspunkten för arbetet var mina tankar kring att använda utemiljön i undervisningen 

och min nyfikenhet på utomhusmatematik. Därför blev mitt syfte med studien att undersöka 

hur elevernas lärande i matematik påverkas av att undervisningen sker i utemiljön. Jag 

definierade begreppet utomhusmatematik till att lära matematik utomhus med hjälp av 

naturens material och de arbetssätt som passar utemiljön.  

Litteraturgenomgången berörde utomhuspedagogik, laborativa arbetssätt i matematiken 

samt utomhusmatematik. Först tittade jag närmre på de delar i styrdokumenten som talar för 

att arbeta med utomhusmatematik och redogjorde för hur dagsläget ser ut när det gäller barns 

förhållande till naturen och lärande i matematik. Därefter fördjupade jag mig i 

utomhuspedagogik och fann att detta med att lära utomhus är en mycket gammal företeelse 

där syftet är att skapa kunskap genom handling och tanke i mötet med naturen, kulturen och 

samhället. I litteraturen om matematik visade det sig att eleverna behöver möta många olika 

sätt att lära sig på. Det laborativa arbetet är en väg för att skapa förståelse och ett redskap för 

elever på alla nivåer. Till sist redogjordes för matematik utomhus och argument att 

undervisningen utomhus bland annat bidrar till variation, lust, tematisering och hjälp för de 

svagpresterande eleverna lyftes fram.    

Utifrån den kunskapen preciserades syftet med undersökningen i frågeställningar om vilka 

skillnader det blir i arbetssätt när man arbetar utomhus jämfört med klassrummet, hur 

utemiljön påverkar vad som innehållsmässigt fokuseras av lärarna på lektionerna samt vilka 

möjligheter respektive svårigheter lärarna ser för elevernas matematiska lärande då utemiljön 

används i undervisningen. Metoden för studien var kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad 

art och urvalet bestod av sex lärare med erfarenheter av att arbeta med utomhusmatematik. 

Avgränsningar gjordes genom att studien fokuserades på elever och lärare i skolår ett till och 

med fem.  

Resultatet av den första frågeställningen, det vill säga vilka skillnader det blir i arbetssätt 

när man arbetar utomhus jämfört med i klassrummet, visar att arbetssätten skiljer sig mellan 

miljöerna. I klassrummet arbetar de med matematikböcker och laborativa aktiviteter, utomhus 

blir det laborativa och konkreta arbetssätt. Andra skillnader som framkommer är bland annat 

att utemiljön leder till arbetssätt där lek, rörelse, kreativitet, grupparbeten och samtal tas 

tillvara.  
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Den andra frågeställningen, som berörde hur utemiljön påverkar vad som innehållsmässigt 

fokuseras av lärarna på lektionerna, gav resultatet att lärarna fokuserar på olika saker i 

utemiljön. Geometri, vikt, volym och längd anses dock passa att lära in utomhus, likaså ord, 

begrepp och att träna räknesätt och taluppfattning.  

Resultatet av den sista frågeställningen, som gällde vilka möjligheter respektive svårigheter 

lärarna ser att utemiljön ger för elevernas matematiska lärande, visar att svårigheter är vädret, 

behov av kontinuitet, att det inte passar alla samt problem med att uppmärksamma 

matematiken i aktiviteten. Möjligheter är att utomhusmatematiken ger en mer bestående 

inlärning, att det blir lättare genom konkretion, att olika lärstilar tillgodoses och att det blir 

roligt att lära.  

I diskussionen sattes resultaten in i ett större sammanhang där de bland annat relaterades till 

den kunskap som fördes fram i litteraturgenomgången. Slutsatsen var att 

utomhusmatematiken har mycket att bidra med i elevernas matematiska lärande och att den 

till största del har en väldigt positiv påverkan. Utemiljön bidrar till en variation i arbetssätt 

och i vilka typer av kunskaper som eleverna lär om man jämför med det som sker i 

klassrummet och utomhusmatematiken kan ge möjligheter för lärandet som är svåra att uppnå 

genom den ordinarie undervisningen i klassrummet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

o Informera om bakgrunden och syftet med intervjun. 

o Informera om förutsättningarna; frivilligt deltagande, bandinspelning, konfidentiellt. 

o Har du några frågor innan vi sätter igång med intervjun? 

o Berätta kort om din bakgrund; vilken utbildning du har och hur länge du arbetat som 

lärare. 

o Beskriv skolan och den klass du för tillfället undervisar i.  

 
 

o Kan du beskriva vad du tänker på när du hör ordet utomhusmatematik? Vad betyder 

begreppet för dig? 

o Kan du berätta för mig hur du och din klass arbetar med matematik?  

o Har matematiklektionerna utomhus samma typ av matematiskt innehåll som 

lektionerna inomhus? Fokuseras samma saker? 

o Vilka eventuella skillnader kan du se i vad eleverna lär sig utomhus jämfört med när ni 

är inomhus? 

o Finns det elever som är mer hjälpta av att ni är utomhus och på vilka sätt hjälper det de 

elever du tänker på?  

o Har du erfarenheter av att matematik utomhus kan vara negativt för vissa elever? 

o Naturen skiljer sig från klassrummet. Hur tänker du kring val av arbetssätt när ni är 

ute? 

o Vilka tankar och teorier har du bakom ditt val att använda naturen och utemiljön i 

undervisningen? 

o Kan du beskriva hur du finner stöd för ditt sätt att arbeta i styrdokumenten? 

o Ser du möjligheter i att arbeta med matematik utomhus som är svåra att uppnå i 

klassrummet? 

 
 

o Jag har fått reda på det jag var speciellt intresserad av. Har du något mer att ta upp 

eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

o Informera hur jag kommer att behandla materialet och vad det kommer att resultera i. 

o Tacka! 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev till deltagare 
i undersökning om utomhusmatematik. 

 

Hej! 
Jag heter Hanna Ekström och är lärarstudent vid Högskolan Kristianstad. För tillfället skriver 
jag mitt examensarbete i ämnet pedagogiskt arbete på 41-60-poängsnivå. Arbetet görs i form 
av en 10-poängs uppsats som handlar om utomhusmatematik. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elevernas lärande i matematik påverkas av att 
undervisningen sker i och med hjälp av utemiljön. Jag vill undersöka om naturen ger 
möjligheter för elevernas lärande som de inte kan få i den ordinarie klassrumsundervisningen. 
Därför vänder jag mig till dig, eftersom dina erfarenheter av att arbeta med 
utomhusmatematik och tankar kring detta är av stort intresse för undersökningen. Frågorna 
kommer bland annat att handla om vilka möjligheter du ser i arbetssättet, hur utemiljön 
påverkar innehållet på lektionen, vad det är som skiljer jämfört med att vara inomhus samt hur 
elevens lärande i matematik påverkas. 

Studien kommer att genomföras genom intervjuer med ett antal lärare som i någon omfattning 
arbetar med matematik utomhus. Intervjuerna kommer sedan att analyseras och sättas i 
relation till teorier kring matematik och utomhuspedagogik, för att till sist resultera i en 
uppsats.  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Skulle du ångra dig under intervjuns gång kan du när som 
helst avbryta den medverkan, utan att behöva förklara anledningen eller att det blir några 
konsekvenser.  

Jag vill gärna spela in intervjun med hjälp av bandspelare, om du godkänner det. Uppgifter 
om vem du är kommer att behandlas konfidentiellt. Namn och uppgifter som gör att du kan 
identifieras kommer att fingeras eller tas bort, så att det inte går att identifiera någon enskild 
person i redovisningen.      

Det är mycket värdefullt att du vill bidra med ditt kunnande i den här undersökningen. Vi 
träffas som vi kom överrens om på (datum och tid). Har du några frågor så tveka inte att höra 
av dig!  

 

Vänliga hälsningar 

Hanna Ekström 

 

Kontaktuppgifter 
       
Tel.XXX    
Mobil. XXX     
e-mail. XXX  
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