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Sammanfattning 

Bakgrund 
Denna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med 

utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en 

del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan 

förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. Det var därför både 

relevant och intressant att undersöka om, hur och i vilken utsträckning pedagogerna arbetar 

med utomhusmatematik. 

Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka om, hur och i vilken utsträckning 

pedagoger arbetar med matematik i utomhusmiljö.  

Metod 

Metoden som har använts i undersökningen är kvantitativ med enkätfrågor och kvalitativa 

analyser av de öppna enkätfrågorna. En enkät är alltid kvantitativ i grunden. De öppna 

frågorna valdes för att vi ville få djupare svar på en del av frågorna. Valet av enkät som metod 

gjordes för att vi ville få in en större mängd insamlad data från verksamma pedagoger.  

Resultat  

Resultatet i vår undersökning visade att ett flertal pedagoger idag använder sig av 

utomhusmatematik. Något mindre än hälften av de pedagoger som ingick i vår undersökning 

använder arbetssättet. Det fanns även de pedagoger som ansåg att utomhusmatematiken inte 

var något för dem. Tidsbrist var den största orsaken till att de varken hade tid eller orken till 

att planera utomhuslektioner för matematiken. Vissa pedagoger som använde sig av 

arbetssättet fick inte den tid som egentligen skulle behövas för att bedriva en god 

undervisning, varken tid till planering eller tillräckligt lång lektionstid.  
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Inledning 

Vår egen erfarenhet av lärande i skola är att elever lär sig på olika sätt. Som pedagog är det 

angeläget att ta vara på detta för att inspirera eleverna, och använda sig av en varierad 

pedagogik. En av pedagogens uppgift är att sträva efter ett lustfyllt lärande som motiverar och 

engagerar eleverna. Vi anser att inlärning genom praktiska övningar utomhus kan motivera 

samt stimulera eleverna.  
 

Genom egna erfarenheter förstår vi att det är betydelsefullt att motivera eleverna till att de vid 

en tidig ålder får positiva upplevelser av matematiken. Om det saknas motivation för ämnet 

blir inlärningen genast mycket tyngre och svårare. För att motivera eleverna inför ett fortsatt 

lärande kan pedagogerna bedriva en varierad undervisning med olika undervisningssätt anser 

vi. 

 

Vi menar att införandet av utomhusmatematik skulle kunna motivera fler elever för ämnet. 

Våra upplevelser är att praktisk matematik utomhus är en roligare form av lärande. Genom att 

praktiskt arbeta utomhus i den friska luften får de möjligheter att förbättra sin 

koncentrationsförmåga. Vi tycker att det är lättare att komma ihåg saker som vi kan koppla till 

något annat, exempelvis en kroppsrörelse eller ett sinnesintryck. 

 

Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i 

teoretisk matematikundervisningen, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad 

undervisning med inslag av utomhuspedagogik. Undervisningen planeras efter 

matematikboken där boken blir den del av undervisningen som tar störst plats. En del elever 

tycker att matematikboken är rolig och spännande medan andra elever endast ser detta som ett 

jobbigt moment.  Vi har upplevt att elever som är svaga i matematik också tycker detta är ett 

jobbigt moment i undervisningen. Det kan bidra till olustkänslor och dålig självkänsla hos de 

eleverna.  
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Syfte 

Vårt övergripande syfte är att undersöka om, hur och i vilken utsträckning pedagoger i 

förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med matematikundervisning i utomhusmiljön.  

 

Frågeställningar 
 Hur arbetar verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 med 

utomhusmatematik? 

 Hur skulle verksamma pedagoger vilja arbeta med utomhusmatematik? 

 Vilken inställning har pedagogerna till utomhusmatematik? 

 

Begreppsdefinitioner  
 
Katederundervisning= En undervisningsform (ett uttryck) som användes förr. Pedagogen 

står framme vid katedern och håller en föreläsning för eleverna därifrån 

Affärsaritmetik= De fyra räknesätten 

Praktisk undervisning= Använder kroppen i ett konkret görande  

Teoretisk undervisning= Stillasittande undervisning där kunskaperna lärs ut genom böcker 

eller genomgångar. Tänkandet är centralt. 

Faktiska förhållanden= Så som något är/sann data  

Tändsticksproblem= Matematiskt problem där problemet ska lösas genom att en eller flera 

tändstickor flyttas. Exempel: du har två stora trianglar byggda av 6 tändstickor. Flytta tre 

tändstickor så att två stora tringlar och sex små trianglar bildas istället 
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Bakgrund 
I bakgrundskapitlet ges en beskrivning av relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och 

styrdokument som handlar om matematik och utomhuspedagogik. Bakgrundkapitlet börjar 

med en övergripande beskrivning av ämnet matematik och elevers inlärning för att därefter 

behandla utomhusmatematiken och dess för- och nackdelar. 

Vad är matematik? 
Kling, Myström och Wolf-Watz (1997, ss.6–9) anser att eleverna i dagens grundskola ska få 

med sig tillräckligt med matematik för att klara av vardagen. Förr i tiden räckte det med 

affärsaritmetik
1
 men idag finns det hjälpmedel som löser detta åt oss. Kling, Myström och 

Wolf-Watz anser att skolelever ska få med sig en god taluppfattning innan de avslutar en 

grundskoleutbildning i svensk skola. De ska även kunna använda denna taluppfattning på 

olika sätt. Eleverna ska få en uppfattning om att matematiken är ett redskap som de kan ha 

nytta av i olika vardagssituationer. För att klara sig i samhället är det lika viktigt att eleverna 

kan se vad som ska räknas ut som att veta hur det ska räknas ut. Eleverna måste kunna dra 

slutsatser samt se och ha en förståelse för olika sammanhang. 
 

Kling, Myström och Wolf-Watz (1997, s. 5) redogör för hur matematikundervisningen kan 

vara upplagd. Uppgifterna ska helst innehålla tydliga begrepp för att kunna kopplas samman 

med praktiska övningar. Genom att ta vara på elevernas fantasi, nyfikenhet och kreativa 

förmåga utvecklas deras logiska tänkande. Matematik ska också vara ett ämne där praktiska 

undersökningar och olika teman ingår. 

Vad menas med utomhuspedagogik? 
Dahlgren och Szczepanski (2004, ss.9–10) menar att utomhuspedagogik i skolan är 

undervisning som bedrivs i en utomhusmiljö istället för i en klassrumsmiljö. Utomhusmiljön 

bör användas som ett komplement till undervisningen som vanligtvis pågår i klassrummet. 

För att skapa ett lärande som växer och går framåt är miljön en betydelsefull del för 

undervisningen i skolan. Kunskaper och färdigheter ska praktiseras i undervisningen vilket 

kan göras genom lärande i utemiljö. Varierade arbetsmiljöer spelar en stor roll för inlärningen 

hos människor i alla åldrar, men det är extra viktigt för dem i de yngre åldrarna.  

Dahlgren och Szczepanski anser även att undervisningen bör genomföras i olika sammanhang 

och situationer. En bra plats för undervisningen kan vara på skolgården, där finns det 

möjligheter till ett aktivt lärande. Vad, hur och varför är frågor som ska ha fokus under 

lektionerna. De här frågorna blir ofta tydligare med hjälp av utomhuspedagogiken.  

 

Enligt Strotz och Svenning (2004 s. 34) handlar undervisningen utomhus om att eleverna ska 

vara delaktiga och engagerade under lektionens gång. De ska få möjligheter till att kunna 

påverka och dela med sig av sina åsikter. Rädsla är något som kan finnas hos de pedagoger 

som ska leda undervisningen utomhus. En hel del kan hända när undervisningen sker utanför 

klassrummet. Pedagogen har större kontroll vid lektioner som sker i klassrummet och därför 

anses de vara lättare att planera.  

Den tidiga matematikinlärningen 
Ahlberg (1995, s.11) betonar vikten av att barn introduceras för matematiken i en tidig ålder. 

Matematiska begrepp introduceras redan när barn är några månader gamla. Det finns 

undersökningar som visar att barn redan vid tre månaders ålder kan urskilja vilket av två 

föremål som är störst. Matematisk kompetens har sin grund i den tidiga formen av 

matematiska begrepp. Kompetensen byggs upp via barnens samspel med omvärlden. Barnen 

                                                        
1 Se begreppsdefinitioner ”affärsaritmetik”, sida 2. 
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använder och tar till sig olika begrepp vid lek och samtal. När de exempelvis talar om en rund 

boll, en stor docka och om många bilar använder de olika matematiska begrepp i samband 

med leken, menar Ahlgren. 

 

Den mänskliga utvecklingen sker genom handling och aktivitet. De flesta lär sig och 

utvecklas genom leken då de ständigt är aktiva. Barns lärande kräver en fysisk aktivitet där de 

får vara delaktiga i lärandet (Gjesing & Ørskov Dal 2011, ss. 60–61).  

 

Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) redogör för vikten av att redan tidigt engagera 

eleverna i vardagliga aktiviteter för att de ska kunna göra relevanta kopplingar till olika 

matematiska begrepp. Matematiken bör involveras i lek på ett naturligt sätt. Undervisningen 

bör ske i naturliga miljöer, både inomhus och utomhus. Ett exempel kan vara att låta eleverna 

ta reda på hur långt det är till lekplatsen genom att räkna antalet steg det är dit. För att yngre 

barn ska kunna få en tydlig förståelse behöver de konkreta föremål, menar Linder, Powers-

Costello och Stegelin. De behöver även få möjlighet att kunna visa sitt eget tänkande. En 

pedagog kan bidra till barns utveckling genom att utgå ifrån deras intressen och koppla 

samman dem med matematiken. Barn som dokumenterar på olika sätt har lättare för att kunna 

observera, konstatera och göra jämförelser. Exempel på dokumentation kan vara att skriva i 

matematikboken.  

Ett lustfyllt lärande 
Enligt Molander (2012, s. 15) är lusten till att lära något som spelar en stor roll för inlärningen 

hos oss människor. Uppmärksamheten blir bättre när engagemanget är högt hos deltagarna, 

menar Molander. När eleverna får lära sig att utföra saker på ett sätt som de tycker är roligt 

fastnar kunskaperna bättre. Viljan till att lära sig nya saker är medfödd, vilket kan delas upp i 

tre olika begrepp; nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet. Bygger en pedagog på begreppen 

finns det stora möjligheter till framgång i klassen. 

Matematikundervisningen idag  
Enligt Andersson och Szczepanski (2015) ger pedagoger idag mer plats åt den praktiska 

undervisningen. De lägger även mer fokus på vad utomhusmiljön kan ha för betydelse för 

undervisningen. Detta uppmärksammas genom att de försöker ge eleverna större ytor, 

miljöombyten och en friare syn på tiden i deras undervisning. Pedagogerna försöker även att 

kombinera teoretisk och praktisk undervisning i en större utsträckning.  

 

Matematik är ett ämne som många elever anser är svårt, vilket kan bero på läromedlens 

utformning. Många matematikböcker har liknande upplägg vilket gör att ett byte av läromedel 

inte får ett bättre resultat i klassen (Berggen & Lindroth 1998, s.14). 

Platsens betydelse för inlärning 
Andersson och Szczepanksi (2015) redogör för att platsen har en stor betydelse för lärandet. 

Genom att bedriva utomhuspedagogik öppnas en möjlighet att konkretisera de teoretiska 

kunskaperna som eleverna lärt sig genom undervisning i klassrummet. Genom att arbeta i 

olika miljöer blir kunskaperna mer verklighetsanpassade för eleverna. Inlärningen får även 

större mening om den sker i en utomhusmiljö istället för i en klassrumsmiljö.   

 

Dahlgren och Szczepanski (2004, ss.9–10) anser att utomhusmatematik kan ge eleverna en 

bättre sammankoppling mellan erfarenheter och upplevelser. Varierande miljöer där eleverna 

får möjlighet att koppla samman erfarenheter med nya kunskaper är viktiga att hitta som 

pedagog. Dahlgren (1997, s.34) menar att det i skolan finns en stor skillnad mellan 

klassrumsmiljön och utomhusmiljön. I klassrummen är olika hjälpmedel för inlärning 
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tydliggjorda och används aktivt medan pedagoger har svårare att se inlärningshjälpmedel i 

naturen. 

 

Molander (2012, ss.10–11) beskriver att utomhuspedagogiken är ett bra sätt att lära på när 

klassen ska jobba med matematik. Utomhuspedagogiken ska inte ta över den övriga 

undervisningen utan vara ett komplement till den teoretiska undervisningen. Eleverna får med 

hjälp av en annan miljö förstå och få en djupare kunskap om och för matematiska begrepp. 

Med hjälp av saker som finns i naturen och material som klassen tar med sig ut kan eleverna 

få en ny syn på matematiken. De kan även få en tydligare bild över det teoretiska som klassen 

fått ta del av i klassrummet.  

Att lära matematik utomhus 
Begreppet utomhuspedagogik innebär att lärandet sker genom aktiviteter i mer eller mindre 

strukturerade utomhusmiljöer och behöver inte bedrivas i någon specifik miljö, det enda 

kravet är att det bedrivs utomhus. Inlärningen kan ske på exempelvis skolgården, i staden, i 

skogen eller i en park (Dahlgren 1997, ss. 26+50).  

 

Gjesing och Ørskov Dal (2011, ss. 6–8) redogör för att en del pedagoger i skolan kan ha svårt 

att förklara olika begrepp inom ämnet matematik. Därför är det ibland enklare att börja med 

en utomhusundervisning där eleverna får använda sig av kroppen. Eleverna får då utföra en 

fysisk rörelse och ta till sig en enklare kroppslig förståelse. I matematikundervisningen finns 

det en del moment där det passar bättre att arbeta i en utomhusmiljö. Som pedagog är det 

viktigt att inte göra antingen eller, det måste finnas variation i undervisningen.  

 

Andersson och Szczepanksi (2015) tar upp ett exempel om hur eleverna i skolan kan få lära 

sig det matematiska begreppet “omfång”. Genom att mäta ett träd med ett måttband blir 

begreppet mer konkretiserat för eleverna. Det är i detta fall inte bara meningsskapandet som 

är det viktiga utan även den kroppsliga och sinnliga erfarenheten. När eleverna använder sina 

sinnen vid inlärning skapas en större förståelse genom en kroppslig relation till det inlärda. 

Andersson och Szczepanski betonar att det finns en större möjlighet för eleverna att skapa 

detta i en utomhusmiljö än i en klassrumsmiljö. 

 

Att plocka in mer utomhuspedagogik i undervisningen skulle kunna skapa en mer kreativ och 

positiv utveckling av skolan. Inlärning i klassrummet är en relativt ung idé. Förr i tiden var 

det mer vanligt att vi människor lärde oss något genom görandet, människorna lärde sig av 

egna erfarenheter. Människorna lärde sig om matlagning, jaga och fiska genom att hjälpa 

äldre generationer. När skolan uppkom med den klassiska katederundervisningen
2
 tappades 

den gamla inlärningsmetoden bort, den tydliga kopplingen mellan teori och praktik försvann. 

Lärandet började byggas på texter istället för på erfarenheter (Dahlgren 2007, ss. 9–11).  

 

Skolgården som klassrum 

Norén, Andersson och Mårtensson (1993, ss.97–98) anser att skolgården för det mesta 

används till raster. Leken har en stor betydelse för lärandet i utemiljö och kan därför vara en 

bra plats för undervisning. Utomhusmatematik är ett arbetssätt som ger eleverna variation i 

undervisningen. Miljön som finns utomhus är en god miljö för lärande. Eleverna får upptäcka 

ett nytt sätt att arbeta på samtidigt som deras olika sinnen stimuleras. 

 

                                                        
2 Se begreppsdefinitioner ”katederundervisning”, sida 2. 
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Norén, Andersson och Mårtensson (1993, s. 100) menar att elever är mer stillasittande idag, 

de sitter framför tv:n och spelar mer dator än förr i tiden. På skolgården får eleverna röra på 

sig och samtala med varandra, detta sker oftast på raster men kan även ske under lektionstid. 

Eleverna lär sig praktiskt med hjälp av varandra. Utmaningar är något som några elever 

tycker är roligt, de vill och tycker om att pröva nya saker med hjälp av kroppen. Som lärare är 

det viktigt att tänka på de elever som finns i klassen, utmaningarna behöver olika 

svårighetsgrader. 

Samarbete utomhus 
Gjesing och Ørskov Dal (2011 ss. 60–61) redogör för att lärandet i matematikundervisningen 

utomhus är både konkret och socialt på samma gång. Eleverna tränas att hålla sig fokuserade 

under en längre tid samtidigt som deras uthållighet ökar. Eleverna lär sig även att samarbeta 

med sina kamrater, de bygger relationer och får uppfattningar om tid och rytm. Mycket av det 

som eleverna lär sig på en utomhuslektion, bidrar till lärande i de andra skolämnena. För en 

del elever kan matematikundervisningen utomhus bidra till en tydlig förståelse för vad 

matematik är. Aktivitet bidrar till glädje och trivsel hos eleverna menar Gjesing och Ørskov 

Dal. 

 

Matematik handlar om problemlösning, vilket också kan göras i utomhusmiljön. Det är viktigt 

att problemen har rätt svårighetsgrad där eleverna kan känna sig lagom utmanande. Eleverna 

ska känna sig stimulerande och vilja lösa uppgiften. Blir svårighetsgraden alldeles för hög kan 

de istället se den som ett hinder. Arbetar eleverna i grupp är det viktigt att alla elever i 

gruppen kan bidra med något. (Jensen 1997, s. 12). 

Utomhusmatematik som motivationsfaktor 
Till skillnad från en klassrumsmiljö är utomhusmiljön mer ostrukturerad och bidrar till mer 

spänning hos eleverna. Det är faktorer som kan motivera elevernas lärande. Kunskapen som 

eleverna får blir enklare att koppla till vardagen. Därmed blir dessa kunskaper lättare för 

eleverna att använda sig av i framtiden (Dahlgren 1997, s. 50).  

 

Bergius & Emanuelsson (2008, s.1) menar att eleverna ska få utmaningar efter sin förmåga 

för att de ska fortsätta att känna lust och glädje till ämnet. Ett varierat arbetssätt är också något 

som har en stor betydelse för elevernas inlärning, det är betydelsefullt med en varierad 

undervisning. När eleverna själva känner intresse och engagemang lär de sig bättre. Ofta 

handlar det om aktiviteter där eleverna får arbeta praktiskt. 

Hälsoaspekter av lärande i utemiljö.  
Dahlgren (2007, ss.12–14) beskriver att undervisningen blir automatiskt mer rörelsebaserad 

genom utomhuspedagogiken. Elever som rör sig mer och utför kroppslig aktivitet mår bra. 

Eftersom lärande och hälsa går hand i hand påverkar detta elevers lärande positivt. Kroppslig 

aktivitet främjar även tankeverksamheten, något som talar för en rörelsebaserad 

utomhusundervisning. För att skapa ett bra lärande är det relevant att koppla samman teori 

och praktik, där rörelsebaserat lärande blir en del av undervisningen. Det är betydelsefullt att 

även kroppen får vara en del i inlärningen och inte bara vara ett stativ för huvudet. 

Lgr 11  
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska 

undervisningen i skolan ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan i matematik. De ska 

även få tilltro till sin egen förmåga att använda sig av matematiken i olika sammanhang. 

Pedagogen ska ge eleverna möjligheter att få testa på olika arbetssätt och arbetsformer i 

skolan. Den viljan som eleverna har för att lära ska läraren stärka men de ska också stärka 
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elevernas tillit till sin egen förmåga. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och 

kreativitet till att lära. Eleverna ska också få möjligheter att pröva egna idéer och lösa 

problemlösningar. Arbete tillsammans med andra är något som eleverna ska få träna på 

samtidigt som de ska lära sig att arbeta självständigt (Skolverket 2011). 

   

Skolverket redogör för att det är skolans ansvar att alla elever har fått med sig ett matematiskt 

tänkande när de går ut grundskolan. Eleverna ska utveckla sin förmåga att lösa och formulera 

problem samt välja och analysera de strategier de använder när stöter på matematiska 

problem. De ska utveckla sin förmåga när det gäller användning av matematiska begrepp och 

kunna reflektera över sambandet mellan begreppen. De ska få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att visa och hänga med i matematiska resonemang samt kunna använda olika 

uttrycksformer för att kunna samtala kring, argumentera och redogöra för beräkningar, 

frågeställningar och slutsatser (Skolverket 2011).     

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper kring 

historiska sammanhang. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter till att kunna 

reflektera över matematikens användning och betydelse i olika skolämnen samt i vardagslivet 

(Skolverket 2011).      

Teoretisk ram 
John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog. Inom pedagogiken såg han att eleverna 

skulle få växa och utvecklas på ett friare sätt än vid katederundervisning
3
. Alltså teoretisk 

inlärning där läraren föreläser och eleverna sitter stilla och lyssnar. Praktiska övningar var 

något som intresserade honom, eleverna skulle få arbeta praktiskt med sådant som de sedan 

kunde möta i samhället. Varje individ utvecklas genom ett samspel med omvärlden. 

”Learning by doing” är en metod där varje individ ska utvecklas med hjälp av olika praktiska 

arbetsuppgifter. I skolan måste varje elev ges en möjlighet att få pröva på olika experiment. 

Dewey menar att elevernas intresse och aktivitet ska vara utgångspunkten i arbetet. 

Pedagogerna ska utveckla, bredda och stimulera elevers lärande och utveckling. Dewey ställer 

höga krav på pedagogernas kunskaper. Det måste finnas kriterier på hur kunskap väljs ut och 

organiseras för att det inte ska bli slumpmässigt mellan individ och omgivningen (Dewey 

2004,ss.15+19).  

 

Egidius (1999, ss. 67–69) menar att dagens pedagogik innehåller fyra grundpelare; 

självstyrning, uppgiftsbaserat lärande, delaktighet och jämställdhet. Det är viktigt att förstå 

och ha en medvetenhet när det handlar om praktiskt arbete samt grupparbete, annars har 

arbetssätten ingen nytta. När det handlar om grupparbete är det angeläget att alla är delaktiga 

med en god samarbetsförmåga för ett gott resultat. Deweys pedagogik är en metod som bland 

annat handlar om problemlösning. När eleverna fått en uppgift bör de reflektera över hur 

denna uppgift kan lösas. Egidius menar att eleverna måste få en förståelse för uppgiften i 

samband med att de använder sig utav nya kunskaper. Ett steg som är extra viktigt är det sista 

steget som handlar om att pröva olika hypoteser. Eleverna ska vara aktiva och självständiga 

under arbetets gång där de får tänka till på egen hand. Ofta arbetar de äldre eleverna med 

experiment och laborationer, detta är något som är betydande att även göra med de yngre 

eleverna. Kunskaperna som eleverna får och utvecklar bör kopplas till verkligheten samtidigt 

som de får pröva på att göra olika saker.  

 

                                                        
3 Se begreppsdefinition ”katederundervisning”, sida 2. 
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Dynamiskt lärande är en del som Dewey beskriver, arbetssättet går ut på att arbeta i olika steg 

innan arbetet avslutas. Först ska eleverna få möta ett problem eller en svårighet som de sedan 

vill lösa med hjälp av intresset och lusten till att lära. (Egidius 1999, s. 67)  

 

Många barn gillar att testa på saker och se vad som kommer att hända. Detta kan tas tillvara 

på och riktas mot arbetssätt där de ger resultat för elevernas inlärning. Klassrummet är oftast 

litet där den traditionella katederundervisningen 
4
sker med eleverna. Laborationer, material 

och verktyg som eleverna kan använda sig av i undervisningen används för lite (Dewey 2009, 

ss. 22–30).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Se begreppsdefinition ”katederundervisning”, sida 2. 
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Metod 
Vi valde att utgå ifrån en kvantitativ metod i vår undersökning. Metoden valdes utifrån vårt 

syfte. Vårt övergripande syfte är att undersöka om, hur och i vilken utsträckning pedagogerna 

arbetar med matematik i utomhusmiljön. Vi beslutade tidigt att vi ville åt kvantitativa svar 

från pedagogerna då vi ville ta reda på hur vanligt förekommande utomhusmatematik var i 

skolvärlden, vi ville åt svar som bygger på frekvenser. Därför valde vi bort intervju som 

metod. Utifrån detta valde vi att använda oss av enkät som metod då vi ansåg att en enkät 

kunde bevara vårt syfte. Vårt syfte var dock även att ta reda på hur pedagoger arbetar med 

matematik i utomhusmiljö, en fråga som krävde ett öppet svarsalternativ. Därför valde vi 

också att använda oss av frågor med öppna svarsalternativ i vår enkät. Vi valde att göra en 

kvalitativ analys på de frågorna. Trost (2012, ss.72–74) anser att det inte är bra att använda 

flera öppna frågor och öppna följdfrågor i en enkät. Vi har trots Trost åsikter valt att använda 

oss utav både öppna frågor och öppna följdfrågor i vår enkät. Detta eftersom vi även vill åt 

kvalitativa svar från de pedagoger som deltagit i vår undersökning för att kunna besvara vårt 

syfte.  

Kvalitativ metod  
I den kvalitativa metoden är intervju det viktigaste. När en intervju genomförs ska den ha ett 

bestämt fokus. Det är upp till intervjuaren att bestämma riktning på samtalet samt att hålla sig 

till ämnet. Den kvalitativa metoden bearbetas genom att sammanställa frågorna. Sedan läser 

personen igenom frågorna igen och gör en sammanställning i löpande text. Det viktiga är att 

hitta ett mönster bland de svar som samlats in (Kihlström 2007, ss. 48+54).  

 

Vi valde att inte använda intervju som metod eftersom vi ansåg att enkät besvarade vårt syfte 

tydligt. Vårt övergripande syfte är att undersöka om, hur och i vilken utsträckning pedagoger 

arbetar med matematik i utomhusmiljön. Vi ville få in data från en större mängd pedagoger. 

Vi valde att beskriva den kvalitativa metoden intervju för att tydliggöra varför vi inte valde att 

använda den i vår undersökning.  

Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden handlar om resultat som bygger på siffror men också på ord som 

fler, längre och mer. Metoden ses oftast som mer tillförlitlig, bättre och mer riktig än den 

kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden bör användas om din frågeställning handlar 

om hur ofta, hur vanligt eller hur många någonting är. Om frågan handlar om att förstå eller 

hitta olika mönster bland deltagarna ska den kvalitativa metoden användas. Den kvantitativa 

metoden är oftast mer generell, svaren gå inte in på djupet (Trost 2012, ss. 18+20+23).  

 

Det är viktigt att besluta vilket syfte undersökningen har innan det tas något beslut om 

metoden. Studiens syfte ska vara det som bestämmer vilken metod som ska användas, inte 

andra faktorer som tradition eller social påverkan. Är syftet att ta fram frekvenser eller 

procentsatser ska det användas en kvantitativ metod medan det ska användas en kvalitativ 

metod om syftet är att ta reda på exempelvis personers åsikter, reaktioner eller resonemang. 

Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden är metoder som ofta kan kombineras. En 

enkät är i grunden kvantitativ men den kan även innehålla kvalitativa delar (Trost 2012, ss.15 

+18+23).  
 

Enkät 

Enkät är en metod som används för att samla in data från människor. Användandet av enkäter 

i ett arbete beräknas ta några månader, från första tanken till den färdiga produkten. Det är 

viktigt att föra en noggrann tankeverksamhet innan enkäten skapas. Syftet är en stor och 
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central del som man bör arbeta med först. Efter att syftet är färdigt är det betydande att också 

bestämma storlek på formuläret, mängden frågor som ska ingå och vem som kommer att få 

delta i undersökningen (Trost 2012, ss. 9–12). 

Enkätfrågor 
Den finns olika typer av frågor som kan användas i en enkätundersökning. En vanlig typ av 

frågor som förekommer i enkäter är sak-frågor. Sak-frågor är frågor som tar upp faktiska 

förhållanden
5
, inte attityder eller åsikter. Sakfrågor bygger på fakta som den svarande innehar. 

Inga svar kan därför anses som rätt eller fel. En vanlig sakfråga som oftast dyker upp i enkäter 

är frågan om individens kön. Frågornas formuleringar har en stor betydelse för svaren. Det får 

inte uppstå några missförstånd när frågorna besvaras (Trost 2012, s. 65–66). 
 

I en enkätundersökning kan det även finnas attityd- och åsiktsfrågor. Dessa frågor kan vara 

frågor där exempelvis svarsalternativen alltid, ofta, sällan och aldrig finns med. Svaren anses 

vara attityder då de bygger på deltagarnas relation till begreppen. Begreppet “ofta” kan betyda 

en sak för en person och en annan sak för nästa person. En nackdel med att använda för 

många attityd- och åsiktsfrågor är att deltagarna lätt blir uttråkad. En annan typ av frågor som 

kan finnas med i enkäter är tabellariska frågor. Dessa frågor är uppställda i tabellform (Trost 

2012, ss. 69+71). 
 

I en enkät kan det förekomma både öppna och icke-öppna frågor. Skillnaden på dessa frågor 

ligger i svarsalternativen, de icke-öppna frågorna har fasta svarsalternativ medan de öppna 

frågorna inte har det. Nackdelen med att använda öppna är att de är svåra att handskas med 

när enkäterna läses igenom. Risken finns att de som svarat på enkäterna har så svår handstil 

att svaren tar lång tid att läsa. Det är också vanligt att svaren har olika kvalité, vissa svarar 

med utförliga svar, andra med någon enstaka mening medan vissa inte svara alls. Ett annat 

problem har att göra med den svarande själv, många är ovana vid att skriva, vet inte riktig vad 

de tycker eller är osäkra på sin stavning. Det är då vanligt att man låter bli att svara 

överhuvudtaget. Öppna följdfrågor är inte heller något att rekommendera i enkäter då samma 

problem kan uppstå, många låter bli att svara på de frågorna. Det är viktigt att frågorna är 

neutrala utan någon synlig värdering (Trost 2012, ss. 72–74+81). 

 

Vår enkät börjar med tre stycken sak-frågor där pedagogerna får besvara i vilken klass de 

arbetar, hur länge de har arbetat som pedagoger och vilken pedagogisk utbildning de har. Vi 

har även använt oss av attityd- och åsiktsfrågor. Ett exempel på detta är fråga 11
6
 där 

pedagogerna får besvara i vilket utsträckning de arbetar med utomhusmatematik i sin klass. 

Vi har hela tiden försökt vara neutrala i de frågor vi ställt. Vi har använt både öppna och icke-

öppna frågor. 

 

I vårt resultat har vi använt oss av stapeldiagram för att presentera vårt resultat som framkom 

genom enkätfrågorna. Vi valde stapeldiagram eftersom det tydligt visar resultatet. 

Missivbrev 
Ett missivbrev skrivs när enkäten är färdig och redo för att skickas ut. Antingen skickas 

brevet separat eller hänger samman med enkäten. Fördelen med att sätta samman 

missivbrevet med enkäten är att personen som deltar i undersökningen kan gå tillbaka och ta 

del av informationen när personen känner för det. Ett missivbrev ska vara tilltalande och inte 

allt för långt. Brevet ska vara utformat så att den som läser de ska vilja läsa igenom hela 

                                                        
5 Se begreppsdefinitioner ”faktiska förhållanden”, sida 2. 
6 Se bilaga ”enkät”, sida 36. 
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brevet och sedan svara på frågorna. Trots att brevet ska vara kortfattat ska de innehålla en del 

information som individen enkelt ska kunna ta del av. Undvik gärna att använda förkortningar 

i missivbrevet (Trost 2012, s. 110).  

Validitet 

Validitet i en kvantitativ undersökning innebär enligt Trost (2012, s.62) undersökningens 

giltighet. Det är viktigt att enkätfrågorna mäter det de faktiskt är menade att mäta. Det är 

viktigt att ha validitet i åtanke när enkätfrågorna formuleras, frågan och dess svarsalternativ 

ska stämma överens med det man avser att ta reda på. En missuppfattad fråga påverkar både 

studiens reliabilitet och validitet medan en fråga som inte besvarar studiens syfte påverkas 

undersökningens validitet. 

 

När vi började med att skriva vår enkät var vi noggranna med att inte skriva frågor som var på 

något sätt vilseledande. Vi utförde även en pilotstudie på två pedagoger för att försäkra oss 

om att frågorna var tydliga nog. Det skedde en några förändringar efter studien som fick vår 

enkät att bli tydligare när det kom en del frågor. Val av ord i vår enkät kom vi tillsammans 

överens om, vi valde att använda oss av enklare ord för att alla som deltog i vår studie inte 

skulle missuppfatta våra frågor. När vi fått tillbaka enkäterna kunde vi se att frågorna inte 

missuppfattas och de då inte påverkar studiens validitet. 

Reliabilitet 

Trost (2012, s.61) redogör för att reliabilitet i en studie har med studiens tillförlitlighet att 

göra. Mätningen ska gå att lita på, för att en mätning ska anses vara tillförlitlig ska den helst 

ge samma resultat om undersökningen görs vid en annan tidpunkt. Eftersom den som håller i 

undersökningen sällan deltar när en enkät fylls i är det viktigt att uppmärksamma 

reliabilitetsproblem. Det finns inte samma möjlighet att uppmärksamma störningsmoment och 

missuppfattningar som vid ett intervjutillfälle. Det är viktigt att försöka använda sig av en 

standardiserad situation för de som svarar på enkäten, detta är något som annars kan påverka 

en studies reliabilitet. Trost menar att svåra ord även är något som kan påverka en kvantitativ 

studies reliabilitet, det är istället säkrast att använda sig av enkla och konkreta ord i frågorna. 

 

För att styrka studiens reliabilitet valde vi att åka ut till de skolor som vi skulle lämna enkäter 

på. Vi åkte runt till alla skolor vid ungefär samma tid och presenterade oss själva och vår 

studie. Alla pedagoger fick lika lång tid på sig at besvara enkäten.  

Etik 

Etik kan delas upp i två olika kategorier, forskaretik och forskningsetik. Forskaretik innebär 

den relationen som finns till själva uppgiften. Forskningsetik är den relationen som finns 

mellan forskaren och forskningsobjektet. Inom forskningsetiken finns det fyra olika krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet handlar om att alla som är delaktiga i studien ska få information om vad 

det handlar om. Deltagarna ska förstå därför är det viktigt att ta det både muntligt och 

skriftligt. Finns det fortfarande folk som inte förstår efter det får du som forskare ta del av 

andra sätt att informera deltagarna exempel genom tolk (Vetenskapsrådet 2002, s.7). 

Informationskravet har vi använt oss av genom att vi har informerat de pedagoger som 

deltagit vad undersökningen handlar om samt vårt syfte med undersökningen. Pedagogerna 

har även fått reda på att de får delta på egen vilja och att det inte är något obligatoriskt. De 

fick också veta innan vad deras svar ska användas till. Vi förmedlade all information muntligt 

till pedagogerna när vi lämnade ut våra enkäter. För att påminna pedagogerna om den 
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information vi förmedlat så lämnade vi även ut ett missivbrev där samma information fanns 

med. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet vilket handlar om att deltagarna ska delta frivilligt, ingen 

kan bli tvingad. När det handlar om elever är det viktigt att både eleverna och målsman 

godkänner närvaro under studien. Du som forskare kan skicka ut ett missivbrev till alla 

deltagare där målsman får godkänna medverkan för sitt barn. Brevet behöver endast skrivas 

på av målsman till elever som är under 15 år. En viktig sak att veta är att även om målsman 

har godkänt att sitt barn får medverka är det eleven själv som får välja om han eller hon vill 

vara med under studien (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Eftersom att vi valde att pedagoger 

skulle delta i enkätundersökningen fick vi inte någon deltagare som var under 15 år. Vi 

skickade ut ett missivbrev till pedagogerna där de fick information om oss men också om 

undersökningen. Deltagandet var frivilligt, pedagogerna fick deltaga om de kände 

engagemang och hade tid över.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om deltagarnas anonymitet, ingen ska kunna se vem det är 

som deltagit under studien. En viktig sak är att både skolan och personerna förblir anonyma 

med exempelvis fiktiva namn (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Vi valde att göra en anonym 

enkät där ingen deltagare ska kunna kännas igen genom svaren. Det enda vi frågat efter är 

vilken inriktning och utbildning pedagogerna har.  

 

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade materialet endast får 

användas i forskningssyfte. Du som forskare får inte sälja vidare det material som du fått in av 

dina deltagare Alla som deltagit i undersökningen har rätt till att få ta del av resultatet. 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14). Vi valde att undersöka om, hur och i vilken utsträckning 

pedagoger arbetar med matematik i utomhusmiljön. De som har deltagit i vår undersökning 

har fått ta del av vårt resultat. Vi delade ut ett antal exemplar av arbetet till de skolor som 

deltog i undersökningen. 

Urval  
Inom urval finns det två kategorier, de kategorierna är ett slumpmässigt urval och ett icke- 

slumpmässigt urval. Inom det icke -slumpmässiga urvalet finns det tre olika urval: kvoturval, 

strategiska urval och bekvämlighetsurval (Trost 2012, ss.30–31).  
 

Bekvämlighetsurval innebär att enkäter delas ut till några eller någon i ens närhet. Exempelvis 

kan en pedagog på ett universitet dela ut enkäter till elever som läser utvalda kurser, eller att 

de skrivs på en anslagstavla att frivilliga gärna får delta. Strategiska urval används framförallt 

vid kvalitativa studier då det viktiga är att få fram variation i svaren från de som intervjuats. 

Vid ett strategiskt urval väljs deltagarna ut utifrån olika faktorer som exempelvis kön, ålder 

eller intressen (Trost,ss.31–33).  

 

Vi har utgått ifrån ett bekvämlighetsurval. De som deltagit i vår studie är pedagoger som 

arbetar i årskurserna F-3. Vi valde dessa årskurser för att vi studerar till grundskollärare med 

inriktning till F-3. Enkäterna delades ut på sex olika skolor. De lämnades ut 75 enkäter i en 

stad i västra Sverige. Vi har gjort ett icke- slumpmässigt urval då vi lämnade ut enkäter till en 

del skolor inom ett område. Vi var tydliga med vem som fick delta i vår undersökning. Endast 

pedagoger som är verksamma i årskurserna F-3 fick delta i undersökningen. Vi lämnade ut 

lika många enkäter på alla skolor för att försäkra oss om att alla fick en enkät. Skolorna valdes 

utifrån kontakter och deras geografiska läge.  
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Genomförande  
När vår enkät var klar och godkänd valde vi att dela ut den till två pedagoger som skulle delta 

i en pilotstudie. Varför vi valde att göra en pilotstudie var för att se om frågorna var tydliga 

och om vi fick ut det vi ville ha av de enkätfrågor vi gjort. Vi valde att låta missivbrevet 

hänga samma med enkäten för att ge pedagogerna en möjlighet att läsa brevet flera gånger vid 

behov. I missivbrevet
7
 valde vi att ha med mail och telefonnummer till oss för att de som 

deltog skulle kunna höra av sig vid eventuella frågor.  

 

Efter pilotstudien såg vi att två av frågorna behövde en justering för att bli tydligare och mer 

givande för oss i framtida undersökning. Frågorna ändrades och godkändes en sista gång av 

handledaren. Efter att enkäten var godkänd åkte vi runt till olika skolor i en stad i västra 

Sverige. På skolorna träffade vi antingen en rektor eller pedagog som vi presenterade oss för, 

de tog hand om våra enkäter för att sedan dela ut dessa till pedagoger som arbetade inom 

årkurserna F-3. För att alla pedagoger skulle få samma möjlighet till att svara valde vi att ge 

alla en vecka på sig för att svara. För att vi skulle få in de 49 svaren som vi tillslut fick var vi 

tvungna att gå ut ännu en gång och försöka få fler pedagoger att delta. 

 

Under tiden som vi väntade på handledning och pilotstudien började vi att kolla upp relevant 

litteratur för att kunna börja skriva bakgrunden. Efter att vi sedan hade delat ut enkäterna och 

väntade på svar fortsatte vi med bakgrunden samtidigt som vi också började med metod, och 

urval. Eftersom att arbetet även skulle innehålla vetenskapliga artiklar var det också något 

som vi började söka efter.  

 

Efter en vecka åkte vi ut och hämtade enkäterna personligen. När alla enkäter var insamlade 

var det dags att börja sammanfatta alla svaren. För att få ihop det på ett smidigt sätt gick vi 

igenom alla svar samtidigt som vi antecknade fråga efter fråga. Vi valde att skapa våra 

diagram i excel eftersom att vi hade tidigare kunskaper inom programmet. Diagrammen 

skapades för de olika frågorna som fanns med i enkäten. Sedan skulle de diagrammen som var 

mest intressanta väljas ut för att göra en slutsats över dessa. Eftersom att vi hade 

stapeldiagram kunde inte alla dessa finnas med i arbetet utan en del fick läggas i bilagor i 

slutet av arbetet.  

 

De öppna frågorna fick vi arbeta med på ett annat sätt. Frågorna fick läsas igenom noggrant 

för att sedan sammanfattas skriftligt i löpande text.  När detta var gjort började vi att skriva 

diskussionsdelen. I diskussionsdelen låg fokus på att koppla vårt resultat med relevant 

litteratur och vetenskapliga artiklar.  

Analys/bearbetning  
När vi samlat in enkäterna började vi med att läsa igenom alla enkäter för att få en helhet 

kring hur pedagogerna hade svarat. Efter det började vi med att sammanställa alla enkäter för 

hand och räknade sedan antalet för att se att vi inte råkat missa någon. Vi räknade samman allt 

två gånger för att försäkra oss om att det blivit rätt. Sedan började vi med att skriva in alla 

kryssfrågor i excel, vi tog en fråga i taget och började uppifrån och ner för att inte missa en 

eventuell fråga. Vi valde att använda oss av stapeldiagram för att tydliggöra svaren på ett 

enkelt sätt. De öppna frågorna valde vi att summera en i taget där vi skrev ner ordagrant vad 

varje pedagog hade svarat. Dessa svar använde vi oss sedan av när vi skrev vår diskussion. 

För att besvara vårt syfte valde vi enbart de relevanta diagrammen under bakgrund och 

resterande diagram hamnar under bilaga.  

                                                        
7 Se bilaga ”enkät”, sida 36. 
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Bortfallsanalys 

Vi fick ett bortfall på 30 procent, detta tror vi beror på att pedagogerna har för mycket att göra 

och inte är engagerade när det kommer till “extra uppgifter”. En rektor hade tipsat oss om att 

göra en internetenkät men vi valde behålla vår pappersenkät eftersom att vi uppfattade att de 

andra skolorna föredrog pappersenkäter.  
 

När insamlandet av data gjorts och det blivit ett stort bortfall bör det göras en bortfallsanalys. 

Idag kan det räknas med ungefär 50–70 procent svarsdeltagande vid en enkätundersökning. 

Har det blivit ett stort bortfall är det väsentligt att vara försiktig med att dra slutsatser från 

resultatet (Trost 2012, s.147–148).  
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Resultat 
I resultatet framgår det hur de olika pedagogerna svarade på de enkätfrågor som vi tyckte var 

mest intressanta i studien. I diagrammen nedan får du reda på om många pedagoger använder 

sig av utomhuspedagogik i sin klass. Vilka olika arbetssätt använder de sig av? Hur ofta de 

använder sig av matematikboken under en vecka? Vilka fördelar och nackdelar finns det med 

utomhusmatematik? Varför de har ändrat eller inte ändrat sin undervisning? I resultatet kan 

du också se vad pedagogerna skrev på de öppna frågorna. Vad tycker pedagogerna om 

utomhusmatematik?  

 

Diagram 
 

Fig. 1 N= 148 (N= Antalet insamlade svar på frågeställningarna) 

 

I detta diagram ser vi tydlig att matematikboken, plockmaterial och 

matematikspel är de allra vanligaste arbetssätten i matematikundervisningen. 

Variation i undervisningen framgår tydligt i detta diagram. Alla pedagoger har 

under denna fråga kryssat i mer än ett alternativ. 
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Fig. 2 N=49 

 

I detta diagram syns det tydligt att de flesta pedagoger inte använder sig av 

utomhusmatematik i undervisningen. 22 pedagoger har svarat att de använder 

sig av utomhusmatematiken. Tre pedagoger har svarat att de inte vet.  

 
Fig. 3 N= 49 

 

I diagrammet ovan presenteras hur många pedagoger som använder sig av 

utomhusmatematik i undervisningen. De flesta pedagoger använder sig sällan av 

utomhuspedagogik i samband med matematikundervisningen. Fem pedagoger 

använder utomhusmatematik. Endast tre pedagoger använder sig alltid av 

utomhusmatematik i deras undervisning.  
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Fig. 4 N= 49  

 

I detta diagram syns det tydligt att nästan alla pedagoger tycker att det finns 

fördelar med att arbeta med utomhusmatematik. Tre pedagoger har kryssat för 

vet ej på frågan. 

 

 

 

Fig. 5 N= 49  

 

Diagrammet visar tydligt att mer än hälften av pedagogerna anser att det finns 

nackdelar med utomhusmatematik. 15 pedagoger har svarat att de inte finner 

något negativt med det arbetssättet. Det är 6 pedagoger som kryssat för att de 

inte vet.  
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Fig. 6 N=49  

 
I diagrammet ser vi tydligt att de flesta pedagoger skulle vilja arbeta med 

utomhusmatematik 2–3 gånger under en månad. Fem pedagoger har svarat att 

de vill arbeta med utomhusmatematik under en månad. Lika många pedagoger 

har svarat att de skulle vilja arbeta med utomhusmatematik 1 gång i månaden 

som 4–5 gånger i månaden.  

 
Fig. 7 N= 72 

  

De flesta pedagoger har svarat att tidsbrist är en orsakande faktor till att de inte 

hinner med utomhusmatematiken som de hade velat. Även resursbrist verkar 

vara en annan bidragande faktor enligt diagrammet. Det är väldigt få pedagoger 

som anser att det är brist inom ämnet hos dem själva som pedagoger. Elever 

med särskilda behov verkar också vara en bidragande orsak till att de inte har 

utomhusmatematik. Två anser att det har med klassen att göra, tryggheten och 

sammanhållningen. De flesta pedagoger har fyllt i flera svarsalternativ.  
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Öppna frågor  

Så arbetar pedagoger med utomhusmatematik 
Aktivitet:    Antal pedagoger 

Mäta naturmaterial   8 

Räkna i naturen     8 

Hämta antal    1 

Lekar och matematiska spel  3 

Mäta omkrets runt träd   1 

Mönster    3 

Tändsticksproblem   1 

Sorteringsövningar   2 

Geometriska former   3 

Praktiskt med kroppen   3 

Uppgifter från matematikbok  1 

 

20 pedagoger valde att besvara den öppna frågan kring hur de arbetar med 

utomhusmatematik. Två vanliga sätt att arbeta utomhus är att mäta och räkna i naturen. Det 

kan handla om att hitta 10-kompisar, räkna steg på skolgården, arbeta med dubbelt och hälften 

och skapa en taluppfattning hos eleverna. Några pedagoger har även arbetat med uppdrag där 

eleverna har fått uppgifter som att exempelvis hämta 10 stenar och en pinne som är 50 

centimeter lång. En pedagog som arbetar i förskoleklass beskriver att de brukar hämta olika 

antal utomhus. Förskoleklassen har även fått mäta omkrets runt träd i naturen. En pedagog 

beskriver att klassen använder matematikboken tänka, resonera och räkna, en bok som ibland 

ger instruktioner om att klassen ska arbeta utomhus. De pedagoger som ser möjligheten med 

att kunna arbeta praktiskt med kroppen utomhus gör det eftersom utomhusmiljön erbjuder 

större utrymme än klassrumsmiljön. Miljön har betydelse för pedagogerna. De som deltagit i 

vår studie arbetar även med tändsticksproblem
8
, mönster, sorteringsövningar, geometriska 

former, lekar och matematiska spel utomhus. 

 

Några pedagoger beskriver att de gärna vill ha långa lektioner för att hålla en utomhuslektion 

medan några andra pedagoger menar att de endast har möjlighet att ha korta lektioner 

utomhus eftersom deras klass inte klarar av att vara utomhus en längre period. Ett fåtal 

pedagoger beskriver att det känns säkrare att stanna på skolgården än att gå längre med en 

klass. En annan pedagog skriver att det är fritidspedagogerna som bedriver 

utomhuspedagogiken i den klassen, något som pedagogen anser fungerar väldigt bra. Arbetet 

dokumenteras i en bok som sedan finns tillgänglig som en lärarhandledning på skolan för alla 

pedagoger. 

Så skulle pedagoger vilja arbeta med utomhusmatematik 
Flera pedagoger som besvarat frågan om hur de skulle vilja arbeta med utomhusmatematik 

skriver att de gärna vill arbeta med praktiska övningar utomhus. Några av de pedagogerna vill 

befästa de teoretiska kunskaperna eleverna lärt i klassrummet till praktiska övningar. De vill 

bedriva rolig undervisning i en utomhusmiljö. De vill arbeta för att låta eleverna lära genom 

sin kropp och genom sina sinnen. En pedagog skulle vilja göra ett spel utomhus. Fyra 

pedagoger skriver att de vill arbeta som de gör idag. En pedagog förklarar att hon/han inte är 

intresserad av arbetssättet eftersom det kräver mycket fokus av eleverna och extra 

resurspersonal. Fyra pedagoger beskriver att klassen som pedagogen är verksam i inte klarar 

                                                        
8 Se begreppsdefinitioner ”tändsticksproblem”, sida 2. 
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av den frihet som utomhuspedagogiken erbjuder. En av dessa pedagoger hade dock gärna 

velat arbeta med mätning, division och tidsuppfattning utomhus. En pedagog som vill arbeta 

med utomhusmatematik vill helst göra det i halvklass och då arbeta med olika 

samarbetsövningar och lekar. Fyra andra pedagoger nämner även att de helst hade velat ha 

mindre grupper för att kunna bedriva en bra utomhuspedagogik. Flera pedagoger nämner även 

att de gärna hade velat ha med en extra resursperson för att kunna gå ut med klasserna. En 

annan pedagog vill arbeta för att befästa olika begrepp som mindre, större, uppskattning hos 

eleverna. Pedagogen vill även arbeta med problemlösning och räkning utomhus. Flera 

pedagoger skriver att de gärna skulle vilja arbeta mer med utomhusmatematiken än vad de gör 

idag.  

Pedagogernas fördelar med utomhusmatematik  
Det var 27 pedagoger som valde att besvara den öppna frågor om varför eller varför inte de 

såg fördelar med utomhusmatematik. Fem pedagoger anser att undervisning utomhus skapar 

en variation, något som blir en fördel för eleverna. Tre av pedagogerna nämner även att 

arbetssättet blir varierande då det finns många sätt att arbeta på utomhus. Eleverna behöver se 

att matematiken är mer än endast arbete i matematikboken påstår en pedagog. Fem av 

pedagogerna anser att naturen är fantastisk och påverkar klassen positivt. De får frisk luft och 

större möjlighet till rörelse än inomhus. Tre av pedagogerna nämner att det är roligt och 

värdefullt för eleverna att få arbeta praktiskt. 

 

Flertal pedagoger skriver att utomhusundervisning är ett roligt samt nytt sätt att lära på. 

Miljön utomhus skapar goda möjligheter för grupparbeten men också ett mer konkret sätt för 

eleverna. Materialet som finns utomhus är till god hjälp för undervisningen, där det även blir 

mer konkret för eleverna. Fyra pedagoger nämner att eleverna får ta använda sig av flertal 

sinnen utomhus. Undervisningen utomhus är ett bra komplement till den teoretiska 

undervisningen i klassrummet.  

Pedagogernas nackdelar med utomhusmatematik   
25 pedagoger har svarat på den öppna frågan om varför eller varför de inte ser nackdelar med 

utomhusmatematiken. Flera pedagoger skriver att klassen är anledningen till varför de inte 

bedriver utomhusmatematik. Fyra pedagogerna menar att de har för stora klasser, de anser att 

arbetssättet fungerar bättre i mindre grupper. Pedagogerna är rädda för att eleverna ska gå 

iväg ensamma, göra annat istället för att medverka på lektionen, tappa fokus och att eleverna 

inte ska hänga med och då bli frustrerade på matematiken. En pedagog skriver ”hur ska 

eleverna förstå att det är ma-lektion och inte lek?”. 

 

En pedagog beskriver att det är svårt att vara utomhus för elever som är impulsstyrda eller de 

elever som är överkänsliga mot ljus, ljud eller rörelser. För två av pedagogerna är det viktigt 

att det inte endast blir en rolig sak för eleverna att gå ut, eleverna ska även lära sig något. En 

pedagog anser att det är svårt att bedriva färdighetsträning utomhus. En faktor som många 

pedagoger verkar anse vara avgörande för att kunna bedriva undervisning utomhus är vädret, 

mer än hälften av pedagogerna har nämnt detta som en nackdel. En pedagog menar att det är 

svårare att samla och diskutera med eleverna utomhus. Tre pedagoger anser även att 

utomhusmatematiken är tidskrävande. Det krävs mycket tid att planera lektionerna och 

lektionerna tar längre tid än en vanlig matematiklektion. En pedagog avslutar med att beskriva 

att hon eller han inte tycker att man ska vara för rädd eller för bekväm för att våga testa något 

nytt som utomhusmatematik. En del pedagoger förespråkar struktur i undervisningen och 

menar att utomhuspedagogiken inte bidrar till en strukturerad undervisning.  
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Diskussion   
I följande avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen med kopplingar till tidigare 

forskning, relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och styrdokument. 

Hur arbetar verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 med 
utomhusmatematik? 

Förekomsten av utomhusmatematik 
I vårt resultat framgår det att pedagogerna som deltagit i vår undersökning sällan använder sig 

av utomhusmatematik i deras matematikundervisning. Många pedagoger använder sig aldrig 

av utomhusmatematik i sin klass. Det är endast några få pedagoger som alltid använder 

utomhusmatematik. Vårt resultat visar även att 22 pedagoger använder utomhusmatematik 

som ett arbetssätt medan 24 pedagoger inte gör det. 

 

Vi har resultat från två frågor i vår enkät som går att koppla samman. 24 pedagoger har svarat 

att de inte använder sig av utomhusmatematik som ett arbetssätt. Samtidigt har enbart 18 

pedagoger svarat att de aldrig arbetar med utomhusmatematik. Vi tror att de flesta pedagoger 

har svarat nej på den ena frågan eftersom de inte arbetar återkommande med 

utomhusmatematik. Vi kan tänka oss att de pedagoger som har svarat nej kanske någon gång 

prövat arbetssättet och därför svarat nej på frågan samtidigt som de svarat att de sällan 

använder arbetssättet. 

 

Anderson och Szczepanski (2015) beskriver att pedagoger idag arbetar mer praktiskt i sin 

undervisning, vilket Dewey (2009, ss.22–30) anser är positivt eftersom många barn tycker det 

är roligt att få pröva nya utmaningar i samband med lärande. Anderson och Szczepanski 

(2015) skriver vidare att det numera läggs mer fokus på utomhusmiljöns betydelse för 

undervisningen, och att detta visas genom att pedagogerna försöker ge eleverna miljöombyte 

och större ytor. Enligt författarna har pedagogerna idag en friare syn på undervisningen. Vi 

kan enbart till viss del hålla med författarna om detta. Med hjälp av vårt resultat upplever vi 

att det sker mer variation i dagens undervisning som exempelvis inslag av praktiska övningar. 

Dock bedrivs det inte mer utomhusmatematik idag, enligt resultatet. Resultatet av vår 

undersökning visar att det inte läggs mycket fokus på utomhusmiljön. De flesta pedagoger 

uppger däremot att de vill arbeta i större utsträckning med utomhusmatematik framöver. 

Lärarnas sätt att arbeta med utomhusmatematik 
I resultatet framgår det att de pedagoger som arbetar med utomhusmatematik oftast mäter och 

räknar i naturen. Pedagogerna beskriver att eleverna får räkna med hjälp av olika metoder 

som att räkna steg på skolgården, hitta tio-kompisar och arbeta med dubbelt och hälften. Ett 

konkret arbetssätt som pedagogerna beskriver är en uppdragsbaserad utomhusundervisning. 

Eleverna kan exempelvis få hämta 10 stenar och en pinne som är 50 centimeter lång för att 

tränas i taluppfattning och längd. Detta arbetssätt som enligt pedagogerna passar bra i en 

utomhusmiljö går att koppla till Deweys fyra grundpelare som Egidius (1999, ss.67–69) 

beskriver. Dessa grundpelare är självstyrning, uppgiftsbaserat lärande, delaktighet och 

jämställdhet. Dewey menar att de fyra begreppen är grundpelare i dagens pedagogik. Genom 

att tilldela eleverna uppdrag att lösa i en utomhusmiljö bedriver de ett uppgiftsbaserat 

lärande. Begreppet självstyrning går att koppla till denna typ av uppgiftsbaserat lärande då 

eleverna till viss del själva får styra över sin inlärning. I utomhusmiljön sker ofta ett friare 

lärande än i klassrumsundervisning. För att denna typ av fria lärande ska fungera är det viktigt 

att eleverna tar ett större ansvar över sin egen inlärning, de får lära sig genom självstyrning. 
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Utomhusmatematik kan även användas till andra avsnitt inom matematiken som exempelvis 

geometri, där eleverna bland annat kan mäta omkrets med hjälp av träd. Anderson och 

Szczepanski (2015) ger samma exempel på hur en utomhuslektion kan se ut. Genom att mäta 

runt ett träd som pedagogerna nämner får eleverna enligt Andersson och Szczepanski en 

konkret förståelse för begreppet omfång. 

                                            

Lektionens längd spelar roll för de pedagoger i undersökningen som använder 

utomhusmatematik. En del av dem vill ha längre lektioner medan andra vill ha korta lektioner. 

Pedagogerna som vill ha kortare lektioner utomhus menar att deras elever inte orkar hålla 

fokus under en längre tid. En pedagog skriver att det inte är hon eller han själv som har hand 

om utomhusmatematik utan att det är fritidspedagogernas uppgift. Fritidspedagogerna 

planerar de utomhuslektioner som klassen ska få ta del av. Efter varje lektion dokumenterar 

de vad de gjort och hur det gick.   

 

I resultatet framgår det att miljön kan spela roll för pedagogernas villighet att gå ut med 

klassen. Ett fåtal pedagoger nämner att skolgården är ett bra alternativ då det känns mer 

säkert. Enligt Norén, Andersson och Mårtensson (1993, ss.97–98) är skolgården för det mesta 

till för raster. Norén, Andersson och Mårtensson (1993, s.100) redogör även för att skolgården 

är en plats där elever ofta rör på sig samtidigt som de samspelar med andra elever. Miljön 

utomhus är en god miljö för lärande, eleverna får där upptäcka ett nytt sätt att arbeta på 

samtidigt som deras sinnen stimuleras. Miljön för utomhuspedagogiken kan variera. Känner 

sig pedagogen osäker kan skolgården vara ett bra alternativ, menar författarna. Eftersom 

elever lär sig av varandra är skolgårdsmiljön en bra miljö att ta vara på i undervisningen. 

Genom att ta vara på skolgården i ett undervisningssammanhang får eleverna en möjlighet till 

att uppnå en av de fyra grundpelarna i dagens pedagogik som Egidius (1999, ss. 67-69) 

redogör för.  Eleverna får vara delaktiga i undervinsingen samt i samspelet med andra elever. 

Dahlgren (1997, ss.26+50) redogör för att utomhuspedagogiken handlar om att bedriva 

undervisning utomhus. Detta kan ske på olika ställen beroende på vad som passar klassen till 

exempel skolgården, skogen eller i en park. Undervisningen behöver alltså inte utövas i någon 

specifik miljö. 

 

Struktur är något som också kan diskuteras i samband med miljön. Pedagoger ser olika på 

struktur och hur den borde vara för en bra inlärning. Flera pedagoger i undersökningen anser 

att fokuset tas från undervisningen när eleverna befinner sig utomhus. Dahlgren (1997, s.50) 

menar att utomhusmiljön skapar en mer ostrukturerad miljö än miljön som finns i 

klassrummet, men att den ostrukturerade miljön skapar mer spänning och motivation hos de 

flesta elever. 

 

Enligt vårt resultat är det en del pedagoger som använder sig av praktisk matematik i 

utomhusmiljön. De använder arbetssättet eftersom utomhusmatematiken ofta bidrar till en 

praktisk undervisning. Utomhuspedagogiken erbjuder även ett större utrymme för 

undervisningen.  Kling, Myström och Wolf-Watz (1997, s.5) beskriver att 

matematikundervisningen bör innehålla praktiska uppgifter. Dewey (2004, ss.15+19) redogör 

för sin metod “Learning by doing” där eleverna ska lära sig genom olika praktiska 

arbetsuppgifter. Genom att exempelvis mäta omkretsen runt ett träd arbetar pedagogerna i vår 

undersökning praktiskt. En del pedagoger tar även hjälp av olika plockmaterial som finns i 

naturen. Dahlgren (1997, s.34) anser att det finns en skillnad mellan miljön utomhus och den i 

klassrummet. I klassrummet är hjälpmedlen tydliggjorda och används aktivt av klassen. 

Hjälpmedlen utomhus är svårare att se och används i de flesta fallen inte lika flitigt. 

Författaren nämner inte här att naturmaterial kan vara ett hjälpmedel för pedagogerna. Några 
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pedagoger som deltagit i vår undersökning har dock lyckats uppmärksamma naturels material 

som hjälpmedel. Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) redogör för att matematiken 

redan tidigt bör involveras i leken på ett naturligt sätt. Undervisningen bör ske i naturliga 

miljöer, både inomhus och utomhus. Ett exempel enligt Linder, Powers-Costello och Stegelin 

är att låta eleverna räkna antalet steg till lekplatsen för att få en uppfattning kring hur långt det 

är dit, ett praktiskt arbetssätt.  

 

Enligt Ahlberg (1995, ss.11–12) tar barn redan i tidig ålder till sig olika begrepp vid lek och 

samtal. Vi tror därför att utomhusmatematik är ett naturligt sätt att undervisa eleverna i. 

Dahlgren (2007, s.12–14) beskriver att utomhuspedagogik är ett fysiskt arbetssätt. Elever mår 

bättre när de får röra på sig, vilket gynnar deras lärande. Det är bra att utnyttja kroppslig 

rörelse i undervisningen. Gjesing och Ørskov Dal (2011 ss. 60–61) menar på att de flesta barn 

både utvecklas och lär sig genom leken då de alltid är aktiva. Barns lärande kräver en fysisk 

aktivitet då de är delaktiga i lärandet.  

 

Enkätsvaren visar på en stor möjlighet till variation genom att använda arbetssättet 

utomhusmatematik. De pedagoger i vår undersökning som arbetar med utomhusmatematik 

använder det på olika praktiska sätt genom att använda naturen som arbetsredskap vilket vi 

anser gör att det blir både varierat, roligt och tydligt för eleverna.  

Olika arbetssätt i matematikundervisningen 
Av resultatet framgår det att pedagogerna i undersökningen använder många olika arbetssätt i 

matematikundervisningen.  De vanligaste arbetssätten är matematikboken, plockmaterial och 

matematikspel. Dewey (2004, ss.15 + 19) redogör för att elevers inlärning bör ske på andra 

sätt än genom katederundervisning
9
. Eleverna bör lära sig genom praktiska övningar där 

görandet får en central del. Dahlgren (2007, ss.9–11) redogör för att katederundervisning är 

något relativt nytt. Förr i tiden lärde sig människan genom görandet. Äldre generationer förde 

vidare sina kunskaper genom att praktiskt lära de yngre generationerna. Arbetssätten 

plockmaterial, matematikspel, utomhusmatematik och lekar/ tävlingar är praktiska 

arbetssätt
10

. Matematikboken är istället till största del ett teoretiskt arbetssätt
11

, den öppnar 

större möjlighet för katederundervisning. 

 

Berggren och Lindroth (1998, s.14) antyder att det är läromedlens utformning som är orsaken 

till att många elever tappar intresset och motivationen för matematiken. Det hjälper inte att 

byta läromedel eftersom de flesta böcker har liknande upplägg. Molander (2015, s.15) 

redogör för att det är viktigt att eleverna känner lust för att lära. När eleverna har roligt fäster 

kunskaperna bättre hos dem. För att eleverna ska få möjlighet till att lära sig matematik är det 

betydelsefullt att ta vara på deras motivation. Dewey (2004, ss.15+19) menar att det är 

meningsfullt att eleverna får uppleva ett friare lärande än vid teoretisk undervisning
12

 där 

eleverna är stillasittande. 

 

Som tidigare nämnt beskriver Egidius (1999, ss.67-69) Deweys fyra grundpelare: 

självstyrning, uppgiftbaserat lärande, delaktighet och jämställdhet. I vårt resultat var det 

ingen pedagog som endast arbetar med ett arbetssätt i matematikundervisningen. Alla 

pedagoger kryssade i flera alternativ. Genom att arbeta varierande med olika arbetsmetoder 

har pedagogerna större möjlighet att använda alla fyra grundpelare som Egidius beskriver. 

                                                        
9 Se begreppsdefinitioner ”katederundervisning”, sida 2.  
10 Se begreppsdefinitioner ”praktisk undervisning”, sida 2. 
11 Se begreppsdefinitioner ”teoretisk undervisning”, sida 2. 
12 Se begreppsdefinitioner ”teoretisk undervisning”, sida 2. 
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Arbete i matematikboken handlar ofta om att eleverna arbetar självständigt med de uppgifter 

som boken medför. Det gör att eleverna uppnår två av Egidius grundpelare, självstyrande och 

uppgiftsbaserat lärande.  

Hur skulle verksamma pedagoger vilja arbeta med utomhusmatematik? 
Flera pedagoger har skrivit att de vill arbeta med praktiska övningar utomhus. De nämner 

även att de vill befästa de teoretiska kunskaperna
13

 som eleverna lärt i klassrummet genom 

praktiska övningar
14

. Dewey (2004, ss. 15+19) menar att eleverna ska arbeta genom praktiska 

övningar eftersom eleverna stimuleras när de är aktiva samtidigt som ett intresse för ämnet 

skapas. Pedagogerna nämner att de vill bedriva rolig undervisning i utomhusmiljön. De vill 

arbeta med utomhusmatematiken som ett komplement till den vanliga undervisningen, genom 

att arbeta vidare med tidigare presenterade ämnen utomhus. Molander (2012, ss.10–11) menar 

att utomhuspedagogiken bör vara ett komplement till den vanliga undervisningen. Genom att 

arbeta i två olika miljöer får eleverna en bättre förståelse av ämnet. 

 

Pedagogerna vill att eleverna ska lära sig genom att arbeta med sin kropp och sina sinnen i 

utomhusmiljön. En del pedagoger beskriver att de vill arbeta med problemlösning och 

taluppfattning utomhus. Jens (1997, s.12) redogör för att matematik handlar om 

problemlösning och att det också kan användas i utomhusmiljön. Svårighetsgraden i 

uppgiften måste vara på den nivån att eleverna känner sig lagom utmanade. Om 

svårighetsgraden är för svår kan eleverna känna sig otillräckliga. Egidius (1999, s. 67–69) 

beskriver att Deweys pedagogik till stor del handlar om problemlösning. Eleverna bör 

reflektera över varje matematisk uppgift innan de hittar en lösning.  Resultatet på denna fråga 

visar att de flesta pedagoger skulle vilja arbeta mer med utomhusmatematik trots att de inte 

gör det särskilt mycket i nuläget. Många som deltagit i undersökningen har en positiv 

inställning till ämnet utomhusmatematik trots att de inte använder det särskilt ofta. 

 

De flesta pedagoger i vår undersökning arbetar endast sällan med utomhusmatematik. 

Undersökningen visar dock att de flesta pedagoger skulle vilja använda arbetssättet 2–3 

gånger under en månad. Resultatet visar även att några få pedagoger har en dålig inställning 

till arbetssättet då de besvarat att de aldrig vill arbeta med det. De använder alltså inte 

arbetssättet idag och skulle inte heller vilja använda det. Resultatet visar inte om detta beror 

på att de har testat arbetssättet och då insett dess nackdelar eller om de aldrig har testat. 

Vilken inställning har pedagogerna till utomhusmatematik? 

Orsaker till bristen av utomhusmatematik                        

Av vårt resultat framgår vissa orsaker till varför pedagogerna arbetar med 

utomhusmatematiken i en så liten utsträckning som de gör. Den största orsaken till varför de 

väljer bort arbetssättet är tidsbrist. Även resursbrist och speciella behov hos eleverna är 

anledningar till varför pedagogerna väljer andra arbetssätt än utomhuspedagogiken. Det är 

ofta flera orsaker till varför pedagogerna väljer bort arbetssättet, detta går att läsa ut eftersom 

de flesta pedagoger har gett flera svarsalternativ. Av egna upplevelser är tidsbrist och 

resursbrist de största orsakerna till varför pedagoger inte går ut med eleverna, vilket styrks av 

resultatet.    

                                                        
13 Se begreppsdefinitioner ”teoretisk undervisning”, sida 2. 
14 Se begreppsdefinitioner ”praktisk undervisning”, sida 2. 
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Fördelar med utomhusmatematik 
Inställningen till utomhusmatematik varierar bland de olika pedagogerna. De flesta ser någon 

fördel samt nackdel med undervisningsmetoden. 

 

Resultatet redogör för att nästan alla pedagoger ser fördelar med utomhusmatematik. Endast 

tre pedagoger hävdar att de inte vet om det finns någon fördel med arbetssättet. Flera olika 

fördelar till metoden framkom. En mindre andel av pedagogerna lyfter att utomhuspedagogik 

skapar variation i undervisningen. Att det finns flera olika sätt att arbeta på utomhus nämner 

ytterligare ett mindre antal pedagoger. Naturen tas upp som fantastisk och att den påverkar 

eleverna positivt. Pedagoger nämner att eleverna behöver få se att matematiken finns på andra 

ställen än bara i matematikboken. Undervisningen utomhus ses som ett komplement till den 

teoretiska undervisningen enligt medverkande pedagoger.  

 

Gjesing och Ørskav Dal (2011, ss.6–8) redogör för att vissa begrepp inom matematik kan 

vara svårare att förklara för eleverna. Det kan i dessa fall vara en fördel att starta upp ett nytt 

område utomhus. Ytterligare en fördel som framkom av pedagoger i undersökningen är att 

utomhusmatematik kan skapa tillfällen att använda sig av grupparbete i klassen. Eleverna kan 

få arbeta i mindre grupper för att utveckla sina kunskaper. Egidius (1999, ss. 67–69) menar att 

grupparbete är ett praktiskt arbetssätt där alla elever ska vara delaktiga och ha en god 

samarbetsförmåga. Grupparbete kan också kopplas samman med problemlösning vilket 

matematiken ofta handlar om. Genom att arbeta med grupparbeten i klassen kan pedagogerna 

uppnå Deweys de två grundpelarna inom pedagogiken. Dessa grundpelare är jämställdhet och 

delaktighet. I grupparbeten får alla elever vara delaktiga i undervisningen, speciellt om 

grupperna ska arbeta praktiskt som vid utomhusmatematik. Det är pedagogernas roll att uppnå 

jämställdhet bland alla elever. I en utomhusmiljö kanske elever som inte klarar av att vara 

delaktiga i klassrummet vågar komma till tals. Eleverna har ingen bestämd plats utomhus 

vilket kan skapa en större jämställdhet bland eleverna.  

 

Vi anser att det är betydelsefullt att arbeta med utomhusmatematik i skolan för att alla elever 

ska få en varierad inlärning i olika arbetsmiljöer. I detta får vi medhåll från flera författare. 

Dahlgren och Szczepanski (2004, ss. 9–10) menar att varierande arbetsmiljöer spelar en stor 

roll för inlärningen hos individer i alla åldrar, men att det är extra viktigt för de yngre 

eleverna. Utomhusmatematik bör användas som ett komplement till matematikundervisningen 

som bedrivs inomhus anser författarna. Bergius och Emanuelsson (2008, s.1) beskriver att ett 

varierat arbetssätt är betydelsefullt för elevernas inlärning eftersom variation ofta bidrar till 

intresse och engagemang. Gjesing och Ørskov (2011, ss. 60–61) redogör för att 

utomhusmatematik även kan underlätta lärandet för eleverna i andra ämnen än endast 

matematiken. Genom undervisning i utomhusmiljö ökar elevernas uthållighet och möjlighet 

till att fokusera under en längre period. Dewey (2004, ss.15 + 19) redogör för att varje individ 

utvecklas genom ett samspel med omvärlden. De pedagoger som undervisar matematik 

utomhus bidrar till att eleverna utvecklas i matematiken på flera olika sätt.  

  

De pedagoger som svarat att de arbetar med utomhusmatematik ger eleverna en större 

möjlighet till att kunna utvecklas i ämnet när de använder sig av egna erfarenheter och 

upplevelser. Dahlgren och Szczepanski (2004. ss. 9–10) anser att utomhusmatematik ger 

eleverna en bättre sammankoppling mellan upplevelser och erfarenheter. En av pedagogens 

uppgift är att låta eleverna koppla samman erfarenheter med nya kunskaper. 

 

Andersson och Szczepanski (2015) beskriver att platsen har en stor betydelse för lärandet. 

Genom att arbeta med utomhuspedagogik öppnas en möjlighet att göra de teoretiska 
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kunskaperna som eleverna lärt sig i klassrummet mer konkreta. Att få arbeta i olika miljöer 

gör kunskaperna mer verklighetsanpassade för eleverna. Kling, Myström och Wolf-Watz 

(1997, ss.6–9) redogör för vikten med en matematik kopplad till vardagen. Det är viktigt att 

eleverna kan använda sina matematiska kunskaper i olika vardagliga situationer. Dewey 

(2004, ss.15+19) styrker författarnas åsikter genom att beskriva hur eleverna bör arbeta med 

matematiken. Enligt honom bör eleverna få praktiska arbetsuppgifter som går att koppla till 

deras vardag. Genom att arbeta med utomhusmatematik tror vi att eleverna får en större 

förståelse för att matematiken finns i vardagen, något som författarna ovan håller med om.  

Nackdelar med utomhusmatematik 
I resultatet går det att utläsa att mer än hälften av pedagogerna anser att det finns nackdelar 

med utomhusmatematik. Med hjälp av en öppen fråga i enkäten fick vi fram ett resultat om 

varför pedagogerna ser nackdelar med utomhusmatematiken. Ett flertal pedagoger menar att 

klassens storlek är en nackdel, att undervisningen passar bättre att ha i mindre grupper. 

Klasserna är alltså för stora. I undersökningen tas det också upp att pedagoger är rädda för att 

eleverna ska tappa fokus eller vandra iväg ensamma. Elever som är impulsstyrda eller 

överkänsliga för ljud, ljus och rörelser kan ha svårare för att delta i utomhuspedagogik menar 

någon pedagog. I undersökningen redogör en pedagog för att det är viktigt att eleverna vet att 

det är lektion, att utomhusmatematik inte ska ses som lek utan eleverna ska istället lära sig 

nya saker. En större andel av pedagogerna anser att vädret kan vara en nackdel. Planering och 

tid är något som ett mindre antal pedagoger nämnde. Det tar enligt dem längre tid att planera 

lektionen som ska bedrivas utomhus. Enligt Strotz och Svenning (2004 s. 34) kan en del 

pedagoger känna en rädsla inför en utomhuslektion. Sannolikheten att det händer något 

utomhus är större. Lektioner som sker inomhus har pedagoger bättre kontroll över och är 

därför lättare att planera. 

  

Pedagogerna redogör för både för och nackdelar med utomhusmatematik. Varför de tycker 

olika kan bero på flera olika saker som redan nämnts men också tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Resultatet visar att fler pedagoger ser fördelar med arbetssättet än de som ser 

nackdelar. Varierad undervisning skapas när klassen får ta del av undervisning både inomhus 

och utomhus vilket i sig ger djupare kunskaper hos eleverna. Dewey (2004, ss.15+19) 

intresserades av det praktiska lärandet där eleverna får vara aktiva i inlärningen. Lektionerna 

ska utgå från saker som eleverna sedan kan koppla till sin vardag och samhället enligt 

författaren. Deweys metod “Learning by doing” handlar om att utvecklas som individ med 

hjälp av praktiskt arbete.  

Lgr 11 
En större del av pedagogerna anser att de använder sig av matematikboken eftersom att den är 

uppbyggd efter läroplanen, alla delar finns med. Pedagogerna menar också att det är viktigt att 

inte låsa sig fast i matematikboken, utan att arbeta med övningar bredvid boken också. 

Pedagoger som inte använder sig av matematikboken tycker att det ibland kan vara osäkert att 

inte använda sig av boken. De känner att det kan vara lätt att missa något område när de inte 

använder sig av en tydlig ram som matematikboken. En pedagog tog upp att han eller hon tog 

hjälp av diagnoser som finns i boken för att se hur eleverna ligger till i ämnet. 

 
Enligt Lgr 11 (2011) ska undervisningen skapa intresse och motivation hos eleverna så att de 

kan utveckla sin förmåga inom ämnet matematik. I skolan ska eleverna få möjligheter till att 

testa på ett varierat arbetssätt, både teoretiskt och praktiskt. Elevernas nyfikenhet, kreativitet 

och självförtroende ska stimuleras i undervisningen där de får lösa problem. De kunskaper 

som eleverna får i skolan ska de ha nytta av i sin framtid. Klassen ska kunna olika strategier 

för att göra en uträkning, de ska också kunna säga vilken strategi som de använt sig utav. 
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Begreppsinlärning ska eleverna få kunskaper om, sambanden mellan de olika begreppen ska 

eleverna kunna analysera och diskutera. Eleverna ska också kunna samtala kring, argumentera 

och redogöra för beräkningar, frågeställningar och slutsatser. Hur matematiken kan användas 

i andra skolämnen men också i vardagen är något som eleverna ska kunna reflektera över.  

Slutsats 
Vårt resultat visar att pedagogerna föredrar att arbeta med matematikbok framför 

utomhusmatematik. Detta resultat stämmer överens med de erfarenheter vi hade innan vi 

påbörjade studien. Pedagogerna redogör dock för märkbart fördelar med 

utomhusmatematiken. Trots att pedagogerna ser många fördelar med utomhusmatematiken är 

det ändå förvånansvärt få pedagoger som använder det i sin undervisning. De pedagoger som 

använder arbetssättet gör det endast sällan. Anledningen till att pedagoger inte arbetar med 

utomhusmatematik i den utsträckning som de vill anser vi kan bero på flera olika faktorer. För 

hög arbetsbelastning med stora elevgrupper och bristen på resurspersonal i klasserna tror vi är 

två avgörande faktorer. Detta går också utläsa i enkätresultatet. Mindre elevgrupper skulle ha 

betydelse för att pedagogerna skulle få mer tid över samtidigt som behovet av resurser i 

klasserna skulle minska.  

 

Egidius (1999, ss.67-69) beskriver de fyra grundpelarna som enligt Dewey ingår i 

pedagogiken. Genom att ta vara på alla fyra grundpelare tror vi att undervisningen skulle bli 

mer varierad, något som skulle gynna flertalet elever. Vi anser att det går att koppla alla fyra 

grundpelare till utomhusmatematiken då det är ett varierat arbetssätt. Detta tror vi inte går att 

göra i samma utsträckning till andra arbetsmetoder inom matematiken eftersom de är mer 

styrda och inte lika varierande. I en utomhusmiljö finns det möjlighet att arbeta på flera olika 

sätt, det går att använda andra arbetsmetoder som exempelvis lekar, grupparbeten och 

plockmaterial. Genom att arbeta varierande utomhus uppnår eleverna både uppgiftsbaserat 

lärande, självstyrning, delaktighet och jämställdhet. Därför anser vi att pedagogerna bör 

använda mer utomhusmatematik i en större utsträckning. Även Dahlgren (2007, ss. 9–11) 

anser att skolan skulle gynnas av mer utomhusmatematik.  

Metoddiskussion  

Fördelar  
Vi använde oss av den kvantitativa metoden i vår undersökning. Vi bestämde oss för att 

använda enkäter som metod. Enkäter lämnades ut till pedagoger som arbetar i grundskolan för 

F-3. Val av metod föll sig naturligt då vi ville få konkreta svar, där vi inte på något sätt kan 

påverka resultatet. Vi valde att ha öppna frågor i vår enkät för att få mer ingående svar. Med 

hjälp av de öppna frågorna har vi kunnat analysera vårt resultat på ett mer trovärdigt sätt än 

om vi enbart haft kvantitativa frågor. Vi har använt oss både av den kvalitativa och 

kvantitativa metoden i vår undersökning. Genom att lämna ut enkäter har vi fått in mer svar 

än vad vi hade fått om vi intervjuat några lärare. Svaren i vårt fall blir mer trovärdiga då vi har 

en större mängd insamlad data.  

Nackdelar  
Nackdelarna med att lämna ut enkäter till pedagoger i detta sammanhang var att det var svårt 

att få in enkäterna i tid. Vi fick gång på gång påminna pedagogerna på de olika skolorna om 

att vi snart behövde få in enkäterna trots att vi tydligt från början både sagt och skrivit på 

missivberevet när vi behövde få in enkäterna senast. Eftersom vi inte fick enkäterna när vi 

tänkt oss tog det stopp i arbetet och vi kunde inte arbeta vidare som vi planerat. Det var även 

svårt att få tag i pedagoger som kunde tänka sig att delta i undersökningen. Flertal pedagoger 

sa att de inte hade tid till att svara utan att de hade mycket annat att göra. Det gick att se hur 
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olika mycket skolorna var engagerade när de kom till att delta i enkätundersökningen, allt från 

bemötandet till svaren vi fick in. En del skolor hade haft många högskoleelever som lämnat ut 

enkäter där men var fortfarande positiva till att delta medan andra som inte haft några andra 

studenter inte alls hade tid till detta. En nackdel med vår undersökning som vi märkt i 

efterhand är att alternativet ibland saknas på fråga 11
15

. Vi tror att resultatet skulle blivit 

annorlunda på frågan om alternativet funnits med. Om vi hade haft längre tid att utföra 

undersökningen hade vi velat göra ett slumpmässigt urval men nu hade vi inte den 

möjligheten.  

Didaktiska konsekvenser 

Utomhusmatematik som undersökningen har handlat om är en undervisningsmetod som en 

större del av pedagogerna inte använder sig till största del av. Flertal pedagoger anser att 

utomhuspedagogik skapar problem i undervisningen och att det blir mer arbete för dem som 

lärare. Undervisningen utomhus kräver en större och bättre struktur vilket många inte vill 

lägga tid på. Det är inte bara den tiden som pedagogerna anses vara för kort utan också 

lektionstiden. Fåtal pedagoger nämner att en lektion på 40 minuter är alldeles för kort för att 

bedriva undervisning utomhus. Klassen hinner inte gå ut och starta upp det som de ska göra 

innan det är dags att gå in igen. För lite personal är också ett hinder för utomhuspedagogik 

enligt de pedagogerna som deltagit i vår undersökning. Den ostrukturerade miljön som många 

kallar det ger eleverna mer lek i kroppen vilket kan ge pedagogerna en mindre bekvämlighet. 

De vet inte vad eleverna ska kunna hitta på vilket då leder till att pedagogerna blir obekväma 

att gå ut tillsammans med klassen.  

 

För de pedagoger som inte använder sig av utomhusmatematik är intresset väldigt varierat. En 

del vill arbeta mer med det men att de känner att kunskaper hos dem själva inte finns. Medan 

andra inte känner intresset för att lägga in undervisning utomhus i planeringen. En av 

pedagogerna uttalade sig om att hon eller han inte var intresserad av den metoden att arbeta. 

Eleverna kräver väldigt hög fokus vid utomhuspedagogik, vilket är svårt att hitta hos dem.  

 

Med hjälp av undersökningen kan vi se att utomhusmatematik inte används regelbundet hos 

de flesta skolorna som har varit delaktiga i undersökningen. Det finns många pedagoger i 

området som anser att det är viktigt med ett varierat arbetssätt vilket borde skapa ett större 

intresse för utomhusmatematik eftersom att det är en annorlunda metod. Vi kan tydligt se att 

skolornas pedagoger i undersökningsområdet tycker ungefär samma. Det finns många likheter 

i arbetssätten även fast det kommer från olika skolor i området. Praktiskt och teoretiskt arbete 

varierar men finns med i allas planering på olika sätt. Om läraryrket i sig ska få mer 

utomhuspedagogik i undervisningen krävs det att fler pedagoger har intresset för metoden att 

undervisa. Pedagogerna i allmänhet redogör för att ett varierat arbetssätt är betydelsefullt för 

elevernas inlärning, vilket också befäster kunskaperna bättre. De olika arbetssätten ger också 

eleverna en större och bredare inblick i ämnet. Som nyutbildad lärare som vi snart är krävs det 

att vi tar med och nya idéer ut till skolorna. En av dessa idéer som vi ska ta med oss ut är 

undervisning utomhus. Matematik men även andra ämnen kan ske utomhus lika bra som i 

klassrummet men på ett annat sätt. Praktiskt arbete stärker det teoretiska och tvärtom.  

 

En erfarenhet som vi har fått med oss genom att göra den här studien är att vara positiv till 

studenter som kommer ut med enkäter som ska besvaras. Vi vet nu själva hur svårt det är att 

få tag i pedagoger som vill delta i undersökningen, många ser det som ett jobbigt moment. 

Många nonchalerade vår enkät och la inte ner sin tid för att besvara den. Som framtida 

                                                        
15 Se bilaga ”enkät”, sida 36. 
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pedagoger vill vi ge studenterna en möjlighet till att göra ett trovärdigt och innehållsrikt 

arbete där vi gärna deltar. Under vår undersökning kunde vi få kommentarer som, tror ni 

verkligen att någon har svarat? Detta gör en som student väldigt besviken och irriterad. Svarar 

de inte är det deras egna val men en sådan kommentar är bara onödig att säga. 
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Missivbrev 
 
Hej!  

 

Vi är tre lärarstudenter som läser på Högskolan i Borås. Vi läser vår näst sista termin på vår 

utbildning. I utbildningen ska vi nu skriva vårt examensarbete som handlar om matematik. Vi 

har valt att rikta in oss på utomhusmatematik. Används utomhusmatematik i skolorna idag? 

Isåfall hur ofta och på vilket sätt? Med utomhusmatematik menar vi undervisning som sker i 

en utomhusmiljö istället för klassrumsmiljö.  

 

Genom att du deltar i vår undersökning och tar dig tiden till att svara på några frågor hjälper 

du oss i vårt arbete. Enkäten riktar sig till pedagoger som bedriver matematikundervisning i 

årskurs F-3. Det är genom dina svar på enkäten som vi kommer att kunna utföra vår studie. 

Enkäten är anonym, därför är det endast du själv som vet vad du svarat.  

 

Vi hoppas på att få in så många svar som möjligt. Tack på förhand för hjälpen! 

 

Studenter på Borås Högskola 

 

 

 

 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss på:  

 

Frida Hjert: xxxx-xxxxxx  

Merilen Shahin: xxxx-xxxxxx 

Emilia Svensson: xxxx-xxxxxx 
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Enkät 
 

Matematikundervisning 

 
 

1. Vilken årskurs arbetar du i just nu? 
 

o Förskoleklass 

o Årskurs 1 

o Årskurs 2 

o Årskurs 3 
 

 

2. Har du någon utbildning inom läraryrket? 
 

o Ja 

o Nej 

  

 

      Om ja, vilken?_______________________________________________________________ 

 

 
 

3. Hur länge har du varit verksam inom läraryrket? 
 

       __________________________________________________ 
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4. Vilka arbetssätt använder du dig av i din matematikundervisning?  Kryssa i ett eller fler 

alternativ. 
  

o IKT 

o Matematikboken 

o Plockmaterial 

o Matematikspel 

o Utomhusmatematik 

o Lekar/tävlingar 
 

     

Annat:____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

5. Hur många lektioner i ämnet matematik har du under en vecka?  
 

o 1 ggn 

o 2–3 ggr  

o 4–5 ggr 

o 6–7 ggr 

o 8–9 ggr 

o Vet ej 

o Annat:______________________________________________________________________ 
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6. Vilket arbetssätt inom matematikundervisningen tycker du fungerar bäst för dina nuvarande 

elever? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
  

o IKT 

o Matematikboken 

o Plockmaterial 

o Matematikspel 

o Utomhusmatematik 

o Lekar/tävlingar 
 

     

Annat:____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Ungefär hur ofta arbetar eleverna i matematikboken under en vecka? 
 

o 1 ggn 

o 2–3 ggr  

o 4-5 ggr 

o 6-7 ggr 

o 8-9 ggr 

o Vet ej 

o Annat:______________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Vilka fördelar finns det med ditt eller dina arbetssätt? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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9. Vilka nackdelar finns det med ditt eller dina arbetssätt? 

          

             ___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Använder du dig av utomhusmatematik i din klass? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 
 

 

11. Ungefär i vilken utsträckning arbetar du med utomhusmatematik med din klass? 

 

o Aldrig 

o Sällan 

o Oftast 

o Alltid 

o Vet ej 
 

 

12. Hur arbetar du med utomhusmatematik i din klass? Ge exempel eller en kort beskrivning på 

hur det kan se ut.  

 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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13. Hur skulle du vilja arbeta med utomhusmatematik i din klass?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

14. Ser du utomhusmatematik som en ersättning till matematikundervisningen i klassrummet? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 
 

 

      Varför/varför inte? 

 

       

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  

                                                                      

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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15. Anser du att det finns fördelar med utomhusmatematik? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 
 

 

      Varför/varför inte? 

 

       

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

             ___________________________________________________________________________ 

 

             ___________________________________________________________________________ 

 

             ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

16. Anser du att det finns nackdelar med utomhusmatematik? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 
 

            Varför/varför inte?  
 

             ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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17. Hur ofta skulle du vilja arbeta med utomhusmatematik under en månad? 

 

o 0 ggr 

o 1 ggn 

o 2–3 ggr 

o 4–5 ggr 

o 6–7 ggr 

o Annat: ____________________________________________________________ 

 

 

18. Om du skulle vilja göra förändringar i din undervisning, vad skulle det då vara? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

19. Om du svarade på föregående fråga: Vilka faktorer bidrar till att du ändrat/inte ändrat din 

undervisning? Kryssa i ett eller fler alternativ. 
 

o Tidsbrist 

o Resursbrist 

o Brist på kunskap inom ämnet hos dig som pedagog 

o Klassen (tryggheten och sammanhållningen) 

o Speciella behov 

 

 

           Övrigt: 

 

             ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

        

Tack för din medverkan!  

 



43 
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