
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBETET UTOMHUS 
– EN KVALITATIV STUDIE OM PEDAGOGISKT 

ARBETE MED UTOMHUSMATEMATIK I 

FÖRSKOLEKLASS OCH ÅRSKURS 1-3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avancerad nivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Martina Persson 

 
 

2017-LÄR1-3-M03 

 



 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3 
Svensk titel: Arbetet utomhus – En kvalitativ studie om pedagogiskt arbete med 
utomhusmatematik i förskoleklass och årskurs 1-3 
Engelsk titel: The outdoor work – A qualitative study on pedagogical work with 
outdoor mathematics in pre-school class and grades 1-3 
Utgivningsår: 2017 
Författare: Martina Persson 
Handledare: Marianne Strömberg 
Examinator: Mary-Anne Holfve-Sabel 
Nyckelord: Praktisk undervisning, utomhuspedagogik, undervisning i utomhusmiljö, 
utomhusmatematik 

 
 _________________________________________________________________  

Sammanfattning 
Inledning 

Undersökningen bygger på tidigare forskning som framhäver behovet av en varierad 

undervisning där teori och praktik bör ske parallellt. Detta för att fånga upp många elever då 

de kan utveckla kunskaper i olika miljöer.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka lärares arbete med och uppfattningar kring 

utomhusmatematik i förskoleklass och årskurs 1-3. 

 

Metod 

Undersökningen är grundad i den kvalitativa metoden med intervju som 

undersökningsverktyg.  En öppen intervjuform användes med fyra verksamma lärare i 

förskoleklass och årskurs 1-3. 

 

Resultat 

Undersökningens resultat visar att samtliga lärare tycker det är av stor vikt att bedriva 

utomhusmatematik. Gemensamma drag som framträder hos respondenterna är de använder 

sig av lekar när de arbetar med matematik i utomhusmiljö. De menar att lekar bidrar till en 

lustfylld inlärning för eleverna och skapar en positiv attityd till matematik. Utevistelsen bidrar 

även till att eleverna får se matematiken i ett större sammanhang och i andra situationer än 

enbart i matematikboken. I utomhusmiljö kan eleverna själva skapa, upptäcka och 

experimentera genom sina sinnen och därmed ta till sig nya kunskaper. Samtliga lärare tror 

även att den praktiska upplevelsen kan gynna de elever som har svårt med den teoretiska 

undervisningen. För de elever som har svårt för att sitta stilla eller koncentrera sig är 

utomhusmiljön ett bättre alternativ då miljön utomhus är mer tillåtande och restriktionerna är 

mindre. Det är dock viktigt att tänka på utomhuspedagogikens begränsningar. Vädret och 

personalresurser är något som benämns som hinder bland respondenternas svar. Det gäller att 

eleverna har kläder efter väder och att det finns tillräckligt med personal för att 

utomhusundervisningen ska kunna genomföras. 
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INLEDNING 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket 

2011, s. 10) beskriver att skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina 

uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas. 

 

En lustfylld och intressant matematikundervisning i utomhusmiljö kan bidra till att eleverna 

får en ökad förståelse för ämnet samt att arbetssättet möjliggör ett roligare sätt att lära. Genom 

att eleverna får utveckla kunskap i utomhusmiljö, genom egna erfarenheter och idéer, kan 

motivationen och intresset för matematiken öka (Moffet 2012, s. 280). Det är dock av vikt att 

teori och praktik sker parallellt i undervisningen för att på bästa sätt öka elevernas inlärning 

och kunskapsinhämtning. Det här beskriver och diskuterar Brodin (2009, s. 100) som menar 

att utomhuspedagogik är kopplat till ett livslångt lärande. Arbetssättet utomhus möjliggör en 

förening mellan teoretiska och praktiska kunskaper och ska ses som ett komplement till den 

traditionella undervisningen.  

 

Lärarnas matematikundervisning styrs mycket av den traditionella matematikboken enligt 

Weinberg och Wiesner (2011, s. 59) och undervisningen blir då mer teoretiskt. Den praktiska 

undervisningen ligger inte som en central del i läromedlet och utövas därmed mer sällan eller 

aldrig. Att arbeta parallellt med teori och praktik är därför en viktig del i elevernas fortsatta 

lärande, detta för att möta och tillgodose många elevers behov av en varierad undervisning.  

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka lärares arbete med och uppfattningar kring 

utomhusmatematik i förskoleklass och årskurs 1-3.  

Frågeställningar 

1. Vilket ämnesinnehåll arbetar lärare med i utomhusmatematiken? 

2. Vilka arbetsformer och arbetssätt arbetar lärare med i utomhusmatematiken? 

3. Varför är det viktigt att arbeta med utomhusmatematik utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv? 

Begreppsdefinitioner 

I följande avsitt redogörs det för några begrepp som förekommer i undersökningen. Syftet är 

att tydliggöra begreppens innebörd och genom det ge läsaren en bättre förståelse för 

innehållet. 

 

Teoretisk undervisning - är redskap för reflektion och kritisk granskning (Skolverket 2016). 

Praktisk undervisning - beskrivs som handlandet eller görandet (Skolverket 2016). 

Pragmatik - är en inriktning på aktiviteter där teori, praktik, handling och reflektion 

samverkar. Denna aktivitet måste ha en tydlig verklighetsanknytning (Dewey 2004, s. 15). 

BAKGRUND 
I följande kapitel ges en beskrivning om vad tidigare forskning och styrdokument säger om 

utomhuspedagogik och utomhusmatematik. Kapitlet börjar med en övergripande syn på 

utomhuspedagogiken för att sedan koncentreras kring utomhusmatematiken.  
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Styrdokument 

Skapande arbeten och lek är viktiga delar i elevernas aktiva lärande enligt Lgr 11 (Skolverket 

2011, s. 9). Under grundskoletiden har de skapande aktiviteterna en stor betydelse för 

elevernas kunskapsinhämtning och det är av vikt att skolan erbjuder eleverna fysisk aktivitet 

under skoldagen. Skolan har en viktig uppgift i att ge eleverna sammanhang och ska stimulera 

deras kreativitet och nyfikenhet. Undervisningen bör även innehålla moment som stimulerar 

elevernas praktiska, sinnliga och estetiska förmåga samt stimulerar elevernas relation till 

naturen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna prövar och utforskar och genom det 

tillägnar sig kunskaper och erfarenheter. Lgr 11 (Skolverket 2011, s. 55) beskriver vidare att 

undervisningen bör ge eleverna möjlighet att utveckla ett intresse för matematik och tilltro till 

sin egen förmåga att använda matematiken i olika sammanhang. Det är viktigt att 

undervisningen har ett varierat innehåll, arbetsformer och arbetssätt då eleverna ska ges 

möjlighet att testa nya idéer samt lösa och formulera problem. Läroplanen belyser även att det 

är av vikt att undervisningen ger eleverna möjligheter att reflektera över matematikens 

användning och dess betydelse i skolans ämnen samt i vardagslivet.  

Traditionell matematikundervisning 

Den traditionella matematikboken utgör den vanligaste formen av undervisning enligt 

Weinberg och Wiesner (2011, s. 59) när eleverna ska lära sig matematik, och det är genom 

den som eleverna interagerar med matematikämnet. Matematikboken är ett läromedel som 

ofta inte uppmanar eleverna ett utveckla egna tankar och idéer utan syftar till att eleverna ska 

lösa bestämda uppgifter genom en viss metod. När eleverna lär sig via matematikboken 

hämtar de kunskap i böckerna istället för att använda sig av tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Randahl (2012, s. 242) beskriver vidare att elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper är viktiga att använda i arbetet med matematikboken då de kan tillämpa kunskaper 

och strategier de redan behärskar.  

Utomhuspedagogikens värde 

Gustafsson, Szczepanski, Nelson & Gustafsson (2011, s. 63) beskriver att elever idag är vana 

vid att tillbringa en stor del av sin tid i skolan. Skolan har därför en viktig roll i att utveckla 

såväl kunskaper som relationer mellan elever och deras skolmiljö. Det är viktigt att eleverna 

känner sig trygga i skolan och genom att de får möjlighet att utveckla en trygg relation till sin 

omgivning stärks även den mentala hälsan och elevernas välmående. Enligt Szczepanski och 

Andersson (2015, s. 128) visar dagens lärare ett ökat intresse för att använda sig av 

utomhusbaserad undervisning. Genom att arbeta med utomhuspedagogik öppnas nya 

möjligheter för lärande. Eleverna kan förena teori med praktik då de kan använda sig av teorin 

de lärt sig i klassrummet för att sedan praktiskt utföra det problematiserade området. Dock 

kan inte teoretisk kunskap avskiljas från de praktiska kunskaperna eller tvärt om, det finns 

alltid en relation mellan dessa.  

 

Sedan i slutet av 1990-talet har upplevelser kopplat till naturen utvecklats i Sverige. Sandell 

och Öhman (2010, ss. 116-119) beskriver att det finns två vanliga orsaker till varför vi ska 

arbeta med utomhuspedagogik. Den första orsaken är att utomhuspedagogiken är ett bra 

arbetssätt för att stimulera och utveckla elevernas ämneskunskaper samt samspelet med andra. 

I naturen kan kunskaper fördjupas genom praktiska erfarenheter, relationer mellan eleverna 

stärkas och ett meningsskapande utvecklas. Den andra orsaken handlar om värdet i kontakt 

med naturen samtidigt som det är kopplat till utbildning. Naturen är inte en plats som är 

separat från den mänskliga världen utan är den del av det vardagliga livet och måste upplevas 

och interageras. Sandell och Öhman (2010, s. 124) beskriver vidare att en teoretisk 
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undervisning, exempelvis läran genom böcker eller förhållandet mellan diverse saker, är skild 

från en praktisk undervisning där människan får uppleva genom att fysiska agera och 

experimentera. Den praktiska undervisningen bidrar till att eleverna kan använda tidigare 

teoretiska kunskaper för att uppleva en relation till sin omgivning.  

Det vidgade klassrummet 

Utomhuspedagogik är en miljöinriktad aktivitet enligt Gustafsson, Szczepanski, Nelson & 

Gustafsson (2011, s. 65) där handlande och lärande sker parallellt med varandra. I aktiviteten 

utvecklas lärandet genom interaktioner mellan känslor, handlande och tänkande, men det är 

först när detta tillämpas i verkliga situationer som utveckling kan ske. Utomhuspedagogiken 

är en mångsidig inlärningsmiljö som inriktar sig på den praktiska undervisningen där eleverna 

får experimentera och aktivt delta. Den praktiska undervisningen skiljer sig från den 

traditionella, teoretiska, undervisningen på det vis att det teoretiska lärandet begränsar 

samspelet mellan känslor, handlingar och tankar. Utomhuspedagogiken kan därför med fördel 

bli mer interagerad i den traditionella undervisningen då undervisningen utomhus kan skapa 

möjligheter för såväl elever som lärare att lära sig av observationer och erfarenheter i verkliga 

situationer. Moffet (2012, s 12) beskriver att lärandet har en allt större betydelse för elevernas 

engagemang för verkliga situationer. Om lärandet endast sker i klassrummet kommer eleverna 

att ha svårigheter med att använda de kunskaperna utanför klassrummet om de inte har 

erfarenhet av att använda sig av de verkliga situationerna. Detta kan förklaras med att elever 

har svårt att tillämpa de kunskaper de redan behärskar i ett nytt sammanhang. 

 

James och Williams (2017, ss. 58-60) uttrycker värdet av att undervisningen ska vara 

experimentell, att eleverna får vara aktiva och att de själva ska arbeta med fysiska material. 

Att experimentera är en viktig faktor i meningsfull undervisning. Mycket kunskap kommer 

inifrån klassrummet där eleverna får genomgångar och skaffa kunskap via läromedel, men det 

är inte tillräckligt för att eleverna ska utveckla en djupare förståelse. Den experimentella 

utomhusvistelsen där eleverna får skaffa verklig kunskap är oerhört viktig då eleverna får en 

djupare förståelse som leder till ett mer effektivt lärande. Mycket av det eleverna lär i sin 

teoretiska undervisning kan senare tillämpas i en praktisk undervisning för att sedan tas in i 

klassrummet igen. I klassrummet kan eleverna samtala om och diskutera de nya kunskaperna 

och upplevelserna för att fördjupa sin förståelse ytterligare, vilket är ett långsiktigt lärande. 

James och Williams (2017, s. 61) pekar på att en undervisning som syftar till att eleverna får 

undersöka och arbeta själva skiljer sig från den traditionella klassrumsundervisningen. I 

arbetet med utomhuspedagogik kan eleverna observera och lära utifrån verkliga föremål. När 

eleverna tar till sig kunskap i konkreta och verkliga situationer utvecklas förståelsen och det 

kritiska tänkandet för ämnesområdet. Att använda utomhuspedagogiken som ett arbetssätt 

leder även till ett meningsfullt och minnesvärt lärande där eleverna lättare kan minnas 

kunskaperna eftersom de själva fick uppleva och undersöka dem.  

Elever som gynnas av utomhuspedagogik 

Arbetet med den praktiska undervisningen, där eleverna får experimentera och uppleva, är 

speciellt värdefull för de elever som har svårigheter med den traditionella 

klassrumsundervisningen (Brodin 2011, ss. 47-48). Hon betonar vikten av att de elever som 

har svårt för det klassrumsbaserade lärandet istället ska får möjligheten visa kunskap eller 

uttrycka sig på annat sätt genom praktisk handling. Brodin beskriver vidare att elevers 

olikheter är naturligt och att arbeta utomhus kan gynna de elever som har svårt att sitta still, 

lyssna och koncentrera sig på läraren eller är livliga då klassrummet utomhus är mer friare 

och restriktionerna är mindre. Lärandet utomhus blir en anpassning till många elevers 

förutsättningar. James och Williams (2017, s. 64) redogör även för att de elever som har lite 
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självförtroende i det klassrumsbaserande lärandet, där teoretiska kunskaper ligger till grund, 

är ofta de som blir ledaren i utomhusundervisningen. Detta för att dessa elever känner sig mer 

bekväma i utomhusmiljön där de kan visa sina kunskaper och färdigheter i mer experimentella 

och praktiska uppgifter.  

Hinder kring utomhuspedagogik 

Utomhusmiljön erbjuder ett verklighetsbaserat lärande och möjligheter för eleverna att 

utveckla kunskaper och relationer, men det finns hinder som påverkar användandet av 

utomhusundervisning menar Moffet (2012, s. 12). Lärarnas rädsla för elevernas hälsa och 

säkerhet tycks vara den största faktorn till att utomhusundervisningen är begränsad. I 

utomhusmiljön är elevernas rörelseyta inte lika begränsad som inne i klassrummet och rädslan 

för att inte se eller höra eleverna ökar. Lärarna är även rädda för att eleverna ska skada sig 

genom att trilla eller utsättas för skada genom väder och vind. Dock är tiden, bristen på 

resurser, elevernas attityder och för stora klasser ytterligare en anledning till att elevernas 

undervisning begränsas till klassrummet. Enligt James och Williams (2017, s. 60) är 

föräldrarna också är en faktor till att elevernas undervisning i naturen begränsas. Detta beror 

på att föräldrarna är rädda att läraren inte kan se eleverna hela tiden när de är spridda 

utomhus. Studier visar även på att eleverna spenderar för lite tid utomhus, vilket bidrar till att 

eleverna kan uppfatta utomhusmiljön som främmande och skrämmande. Till följd av bristen 

på utomhusaktivitet kan eleverna uppfatta vädret, småkryp och vilda djur som ytterligare en 

orsak till att inte interagera med naturen.  

Utomhusmatematik 

Moffet (2012, s. 280) diskuterar att arbetet med utomhusmatematik kan motivera eleverna att 

utveckla kunskaper och erfarenheter. Erfarenheterna kan skapa ett lustfyllt möte och bidra till 

positiva minnen kring matematik. Att göra matematiken mer glädjefylld och intressant ökar 

även elevernas förståelse för ämnet då de blir motiverade för att lära. För att eleverna 

verkligen ska få använda och visa sin kunskap krävs verkliga situationer där eleverna 

tillämpar sina matematiska kunskaper. De verkliga situationerna kan utspela sig på 

skolgården, i skogen eller i en park. Exempelvis att de får mäta ett träd, hitta geometriska 

former, mäta sträckor, hitta symmetri i naturen, skapa mönster av pinnar och kottar eller 

uppskatta hur högt ett hus är. Överallt finns matematik. Szczepanski och Andersson (2015, s. 

139) redogör för ett exempel där eleverna får möjlighet att lära sig det matematiska begreppet 

”omfång” genom praktisk handling. Genom att mäta trädet med ett måttband blir begreppet 

tydligt och konkret för eleverna och de får möjlighet att använda olika strategier. Szczepanski 

och Andersson (2015, s. 141) beskriver även att utomhusaktiviteterna kan äga rum i 

stadsmiljö. Där kan eleverna undersöka stadens arkitektur och upptäcka mönster i husen eller 

på gatan. Överallt finns möjligheter för eleverna att utveckla matematikkunskaper och olika 

utomhusplatser erbjuder olika lärsituationer, men det gäller att stanna upp och se dem.  

 

Den praktiska undervisningen är viktig för elevernas matematikinlärning menar Stevens och 

Scott (2002, ss. 20-21). De matematiska begreppen blir lättare att förstå när eleverna får 

uppleva och experimentera i en fysisk miljö. När eleverna använder måttband tränar de bland 

annat talraden samt begrepp som ”längre än” och ”kortare än”. När eleverna arbetar utomhus 

får de möjlighet att använda sig av naturen som material. Färg, form och storlek kan sorteras 

för att sedan skapa mönster och former. Bezanson och Killion (2001, s. 31) beskriver att 

utomhusmiljön erbjuder olika matematiska områden som eleverna kan träna i interaktion med 

naturen. I arbetet med mönster kan eleverna samla olika naturmaterial så som stenar, kottar, 

löv och grenar för att sedan skapa ett mönster. Eleverna kan även observera skolgården eller 

skogen för att se ett mönster i naturen. När eleverna ska träna talraden kan de exempelvis 
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räkna hur många fåglar som sitter i trädet och hur många som fanns kvar när två flög bort. 

Utomhusmatematiken erbjuder även mängder av olika geometriska former. Eleverna kan leta 

efter eller själva skapa former på exempelvis skolgården eller i skogen. När eleverna ska mäta 

något kan de använda sig av icke-standardiserade mått, eleverna kan då mäta med hjälp av 

sina händer eller fötter för att se hur långt något är. Bezanson och Killion (2001, s. 32) 

betonar vikten av att när eleverna istället använder sig av standardiserade mått och material är 

experimenterandet och prövandet i fokus. Eleverna kan undersöka och diskutera vad som kan 

göras när en linjal tar slut men mätningen inte är klar, eller om eleverna ska mäta diametern 

runt ett träd men måttbandet inte räcker till. Arbetet med uppskattning är även ett 

matematikområde som eleverna får arbeta med. Oftast kan inte eleverna mäta ett högt träd 

med hjälp av linjal eller måttband, de får därför uppskatta hur högt trädet är genom 

exempelvis jämförelser. 

 

Trots att teori är förenat med praktik behövs en närmare relation mellan den traditionella, 

teoretiska undervisningen och den praktiska undervinsingen inom matematik menar 

Fägerstam och Samuelsson (2014, s. 419). Undervisningen måste erbjuda en variation av 

problemlösningar och uppgifter som kan återfinnas i verkliga situationer, detta för att utveckla 

och stimulera elevernas matematikinlärning. De verklighetsbaserade situationerna uppmuntrar 

eleverna att tänka kritiskt genom att undersöka olika metoder för att lösa en uppgift samtidigt 

som det ökar elevernas kunskaper inom matematiken. Genom att arbeta med 

utomhusmatematik skapas möjligheter för eleverna att resonera då de kan pröva, väga fördelar 

mot nackdelar och ta tillvara på sina tidigare erfarenheter och kunskaper. I arbetet kring en 

uppgift kan eleverna även ta hjälp av varandra för att på det sätt komma fram till en lösning.   

Samarbete utomhus 

Brodin (2009, s. 100) beskriver att utomhusaktiviteter bidrar till samspel mellan eleverna och 

skapar då en känsla av inkludering. De uppgifter som eleverna ska arbeta med är ofta 

utformade på det sätt att eleverna ska arbeta, experimentera och lösa problem i större grupper 

där alla elevers delaktighet är lika viktig. Rörelsefrihet, lek, diskussioner, experimenterande 

och mindre restriktioner menar Brodin är grundläggande faktorer för inkludering. Det är 

enligt Delacour (2016, s. 225) viktigt att eleverna är aktiva och involverade i lösningen av ett 

matematiskt problem genom att ha egna åsikter, funderingar och lösningar. Det är när 

eleverna diskuterar och prövar lösningar som de delar med sig av olika kunskaper och 

erfarenheter och de kan då lära av varandra. Delacour (2016, s. 226) betonar vikten av att 

eleverna samtalar och reflekterar om hur de kan lösa ett problem istället för att bara ge förslag 

på vad som kan göras. Eleverna kan ha olika lösningar på ett problem men genom att pröva 

olika metoder och använda olika material kan de tillsammans komma överens om vilken 

metod som ger bäst resultat. Läraren ska uppmana eleverna till att vara aktiva och undersöka 

samt hitta olika vägar för att lösa problemet. Det är självklart viktigt att läraren är ett stöd för 

eleverna under arbetets gång, men även tar ett steg tillbaka och låter eleverna själva hitta en 

lösning. 

Lärandet genom sinnliga erfarenheter 

I mötet med naturen ges det möjlighet för eleverna att skapa ett kroppsligt och sinnligt lärande 

samt skapa lustfyllda möten. I samspelet med naturen ska eleverna utforska och lära genom 

att försöka använda olika sinnen, smak, lukt, doft, hörsel och beröring (Brodin 2011, s. 448). 

Utomhusupplevelser enligt Szczepanski och Andersson (2015, ss. 128-129) förbättrar 

sinnesupplevelserna och helhetsupplevelsen i utomhuspedagogiken. Det betonas att eleverna 

ska ha ett samspel med naturen och sina sinnen för att på bästa sätt uppleva och förstå sin 

omvärld. Szczepanski och Andersson (2015, s. 139-140) beskriver vidare att sinnliga 
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erfarenheter skapar en relation mellan eleverna och naturen genom att eleverna kan ta i 

verkliga material, känna doften av dem och observera objekten. Dessa relationer är viktiga 

förutsättningar för elevernas lärande och undervisning, vilket begränsas i elevernas 

klassrumsundervisning. Läran genom sinnen är något som ska bedrivas utomhus enligt Auer 

(2008, ss. 7-11) därför att elever skaffar sig oförglömliga lärdomar via sina sinnen i kontakt 

med miljön. Genom elevernas sinnen skaffar de sig kunskap kring sin omgivning. Syn, hörsel, 

doft, känsla och smak är en viktig del i det praktiska arbetet då de är menade att förbättra 

inlärningen och upplevelsen. När eleverna använder sina sinnen skapas en djupare 

medvetenhet för ämnet och gränserna mellan eleverna och vad de ser börjar brytas ner. Alltså 

skapar eleverna en djupare förståelse och relationen mellan eleverna och det undersökta ökar. 

De fem sinnena i den pratiska undervisningen bidrar till nyfikenhet att undersöka och pröva 

på ett sätt som den teoretiska undervisningen inte gör.  

Sammanfattning  

I undervisningen är det viktigt att eleverna får uppleva verkliga situationer enligt Gustafsson, 

Szczepanski, Nelson & Gustafsson (2011) och Moffet (2012). De diskuterar och beskriver att 

elevernas handlande och experimenterade är av vikt för att skapa ett meningsfullt lärande 

samt att eleverna får en djupare förståelse för ämnet som därmed leder till ett mer effektivt 

lärande. Brodin (2011) och James och Williams (2017) diskuterar vidare att de elever som har 

svårt för den traditionella undervisningen gynnas istället av den experimentella 

undervisningen då det blir mer konkret för dem samt att eleverna får visa kunskaper och 

uttrycka sig på ett annat sätt. Stevens och Scott (2002) och Bezanson och Killion (2001) 

poängterar att matematiken blir lättare att förstå när eleverna får experimentera med och 

uppleva ämnet. De olika matematiska begreppen finns lättillgängliga utomhus och det gäller 

att ta tillvara på möjligheterna. Arbetet i utomhusmiljö bidrar även till att eleverna kan ta 

hjälp av sina sinnen (Szczepanski och Andersson 2015). De beskriver att sinnliga erfarenheter 

skapar en relation mellan eleverna och naturen genom att eleverna kan ta i verkliga material 

och observera dem, vilket även skapar en djupare relation till matematiken och är viktiga 

förutsättningar för elevernas fortsatta lärande. Relationen mellan eleverna är även något som 

stärks i utomhusmatematiken enligt (Brodin 2009) och (Delacour 2016). Utomhusaktiviteter 

bidrar till samspel och inkludering då syftet är att eleverna tillsammans ska lösa ett problem 

genom att resonera, pröva och diskutera. Det är av vikt att eleverna för ett samtal mellan 

varandra för att det ska ske ett idéutbyte men även för att eleverna genom samtalet delar med 

sig av egna erfarenheter och kunskaper. Moffet (2012) och James och Williams (2017) är 

enstämmiga om att utomhusundervisningen möjliggör en utveckling av kunskap och stärker 

relationer men belyser även att finns hinder kring att bedriva undervisning i utomhusmiljö. 

Bland annat kan lärarnas rädsla för elevernas hälsa och säkerhet begränsa undervisningen ute 

och följden blir då en mer klassrumsbaserad undervisning. Även tiden, bristen på resurser och 

vädret är faktorer som hindrar att undervisningen flyttas ut.  

TEORETISK RAM 
Följande avsnitt presenterar den teoretiska ramen, vilket denna undersökning tar stöd av 

gällande de inriktningar och de begrepp som teorin erbjuder. Då syftet är att undersöka lärares 

arbete med och uppfattningar kring utomhusmatematik är den pragmatiska teorin en passande 

utgångspunkt för studien. Pragmatik grundas på inställningen om att teori och praktik måste 

samspela, detta för att på bästa sätt kunna förstå sin omvärld (Dewey 2004, s. 15). Nyckelord 

inom denna teori är lära genom att göra samt samarbete mellan individer. 
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Teori 

Teori bör fungera som ett redskap i en undersökning och användas som en tolkningsram. 

Genom användet kan det skapas större möjligheter för att bearbeta och skaffa förståelse för ett 

problem. Användandet av teori i en undersökning är även till stor hjälp då läsaren kan få en 

mer grundläggande förståelse för resultatet som presenteras. I föreliggande studie är teorin till 

stöd på så vis att den ger stöttning åt de analyser som görs och ger bakgrund till de undersökta 

problemen (Dimenäs 2007, ss.104-105).  

 

Dewey (2004, s. 15) var en amerikansk psykolog, didaktiker samt filosof och räknas som en 

av pragmatismens största företrädare. Han betonade att elever inte enbart skulle formulera ett 

problem utan också pröva tänkbara lösningar för problemet och det gärna genom handling. 

Elever ska få utvecklas och lära genom att praktisk arbeta med sådant som de senare kommer 

att möta ute i samhället. För att få en förståelse för denna undersökning kommer Deweys teori 

att kopplas till utomhusmatematiken. Teorin beskriver begreppet att lära genom att göra, 

vilket menas med att eleverna genom egna upplevelser och erfarenheter kan reflektera för att 

därigenom lära sig något nytt. Genom att undersöka och uppleva kan eleverna knyta ihop de 

kunskaper de lärt sig genom den teoretiska undervisningen med de kunskaper de kommer att 

uppleva i den praktiska undervisningen. Det andra begreppet är samarbete där eleverna genom 

diskussioner och samtal lär av varandra och tillsammans konstruerar lösningar för ett 

problem. 

Att lära genom att göra 

Individen utvecklas i ett samspel med sin omvärld enligt Dewey (2004, s. 17). Genom 

metoden att lära genom att göra erbjuds eleverna praktiska arbetsmetoder där utveckling är 

centralt. Eleverna måste få möjligheter att undersöka och pröva genom olika experiment. När 

eleverna dessutom får pröva och undersöka med sina sinnen skapas ny information som ger 

dem ett nytt sätt att se på lärande. Eleverna kan därefter dra egna slutsatser som leder till en 

djupare förståelse. Med koppling till denna undersökning är dessa faktorer viktiga i arbetet 

med utomhusmatematik då aktiviteten bland annat bygger på att eleverna ska använda sig av 

sinnliga erfarenheter och ett praktiskt handlande för att nå och förstå ny kunskap. Det är även 

av vikt att elevens intresse och aktivitet är utgångspunkten i lärarens arbete där eleverna kan 

stimulera och fördjupa sin utveckling och sina kunskaper. Höga krav ställs även på lärarens 

kunskaper där teori och praktik bör ske parallellt med varandra under hela lärandet. Dewey 

(2004, s. 19) menar även att det måste finnas regler för vilken kunskap som väljs ut och 

används i elevernas inlärning, detta för att inte samspelet mellan individ och omvärlden ska 

bli slumpmässig. Skolan är samhällets styrinstrument när det gäller elevernas utveckling och 

lärarna måste börja använda sig mer av den praktiska undervisningen, detta för att eleverna 

kommer att möta verkliga problem ute i samhället. Relevant i föreliggande studie är att 

eleverna får uppleva, arbeta och reflektera genom verkliga situationer. Det är i dessa 

situationer som eleverna får en djupare förståelse och som sedan leder till ett mer effektivt 

lärande. Dewey (2004, s. 19) hävdar dock att teorin inte ska överges i undervisningen då 

mycket av elevernas kunskapsinlärning sker via läromedel, men uppdelningen mellan teori 

och praktik måste sammansvetsas till en helhet.  

 

Lärarens uppgift är att återge och uppmana elever till att utveckla kunskap. Detta är en 

process som eleven är delaktig i och där kunskapen växer fram genom att eleven 

experimenterar och observerar sin omgivning (Dewey 2004, s. 23). Att undersöka och att 

pröva är viktiga faktorer som framhävs i denna undersökning då hypoteser och ett praktiskt 

handlade är centralt i utomhusmatematiken. Att lära genom att göra och att undervisningen 

ska liknas vid ett laboratorium har även en stark betoning i den pragmatiska teorin. Egidius 
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(1999, ss. 67-69) stöttar Deweys tankar om att teori och praktik bör ske parallellt med 

varandra. Om eleverna inte får utöva praktiska handlingar blir teorin svår att förstå och utan 

teorin förstår eleverna inte det praktiska arbetet. Dewey (2004, s. 24) betonar även vikten av 

det dynamiska lärandet, vilket beskrivs som ett arbetsätt i olika steg. Ett dynamiskt lärande är 

när undervisningen inte är så styrd utan eleverna själva får lära genom erfarenheter, 

upplevelser och egna uppfattningar där känsla och handling interageras. Det första steget 

bygger på att eleverna ska möta ett problem eller en svårighet och känna en lust för att hantera 

problemet. Det andra steget handlar om att eleverna ska samla fakta som hjälper dem att finna 

en lösning. Sedan ska eleverna formulera hypoteser utifrån den kunskap de redan har. 

Därefter ska eleverna komma på möjliga teorier om sammanhangen och slutligen ska de träna 

sig i att stödja teorierna och hypoteserna genom praktiska handlingar, exempelvis genom 

experiment. Denna undersökning framhäver vikten av det dynamiska lärandet då 

utomhusmatematiken syftar till att eleverna ska uppleva undervisningen utomhus som 

lustfylld samtidigt som den främjar elevernas lärande. Genom att undersöka ett 

problemområde skapar eleverna hypoteser som sedan bildar teorier om hur ett problem kan 

lösas. Eleverna får sedan pröva sina teorier genom att praktisk handla och agera.  

Samarbete 

Enligt Egidius (1999, s. 68) anser Dewey att eleven måste uppfatta sin egen roll som 

användbar i arbetet med andra elever samt de redskap som används i framställningen av ett 

arbete. Eleven måste alltså känna en meningsfullhet i arbetet med andra. Elevens egna 

kunskaper och idéer är en viktig och social del i en gemenskap där handlingar är betydande 

för gruppen i deras ansträngningar att nå ett bestämt mål. Denna undersökning belyser även 

vikten av elevernas förmåga att arbeta tillsammans. Genom samarbete skapas en känsla av 

meningsfullhet och inkludering bland eleverna då deras egna åsikter och resonemang är 

värdefulla för gruppens utveckling och framgång. Egidius beskriver vidare att grupparbeten 

och praktiska handlingar är onödiga om eleven inte förstår dess mening och syfte, vilket är att 

utveckla ett samspel. Delaktigheten hos eleverna är även mycket viktigt. Eleverna ska känna 

engagemang i uppgiften, bli medveten om dess problem och hur det kan lösas genom att 

pröva olika metoder och hypoteser. Att tillsammans experimentera och diskutera varandras 

idéer ger eleverna möjlighet att upptäcka och lösa problem i större utsträckning. Egidius 

menar att förmågan att samarbeta är viktiga delar i såväl elevernas arbeten som i sociala 

sammanhang.   

 

Undersökningen och dess syfte inriktar sig på lärares arbete med och uppfattningar kring 

utomhusmatematik. Deweys (2004) teori förespråkar den praktiska undervisningen där 

eleverna lär genom att göra samt uppmanar eleverna att utveckla ett samspel med varandra. 

Forskning visar på att utomhusmatematiken är uppbyggd på just dessa delar, interaktion 

mellan individer och redskap samt samarbete. Metoden att lära genom att göra är passande för 

studien därför att den bygger på att elever ska uppleva och experimentera för att nå nya 

kunskaper och förmågor, vilket även utomhusmatematiken syftar till. Det andra begreppet, 

samspel, är också en viktig del av arbetet med utomhusmatematik. Genom samspel kan 

eleverna utveckla nya kunskaper och skapa en relation mellan individer och redskap. Med 

dessa begrepp som utgångspunk ses därför Deweys (2004) teori med ett pragmatiskt 

perspektiv som mest lämpad för studien. 

METOD 
Det viktiga vid valet av metod är att den ska utgå från undersökningens syfte. Syftet med 

denna studie är att undersöka lärares arbete med och uppfattningar kring utomhusmatematik i 
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förskoleklass och årskurs 1-3. Att använda mig av en kvalitativ metod sågs därför mest 

passande för att besvara mitt syfte och dess tillhörande frågeställningar. 

Kvalitativ metod 

Backman (2016, s. 55) beskriver att i arbetet med att ta reda på fenomenets kvalitativa 

egenskaper krävs en insamling av data vilket fokuseras mot människan och dess uppfattningar 

kring verkligheten. Genom detta förhållningssätt inriktar sig forskaren på människans 

erfarenheter och tolkningar av omvärlden. Valet av metod i denna undersökning är som 

tidigare nämnts kvalitativ. Detta för att det togs hänsyn till vad som skulle undersökas, det vill 

säga individers erfarenheter och uppfattningar. Om undersökningens metod istället hade varit 

kvantitativ skulle naturligtvis mängden data blivit större då antalet respondenter blivit fler. 

Dock skulle inte djupet i den kvantitativa metoden vara tillräcklig för att besvara studiens 

syfte. Att använda en kvalitativ metod sågs därför vara mer lämpad för undersökningen. 

Intervju 

Vid kvalitativa intervjuer ska data inhämtas från respondenter som har erfarenhet av det ämne 

som är avsett att undersökas. Om respondenten berättar en historia som denne själv har 

upplevt är svaren förmodligen mer tillförlitliga beskriver Kihlström (2007, ss. 48-50). När en 

intervju genomförs ska den ha ett tydligt mål och ett bestämt fokus. Det är forskarens uppgift 

att bestämma samtalets riktning och att det hålls inom ämnet. Bearbetningen inom den 

kvalitativa metoden grundas i en sammanställning av frågorna. Det viktiga är att hitta ett 

mönster bland de insamlade svaren. Fejes och Thornberg (2015, s. 33) beskriver att en 

intervju kan bidra till en djupare och bredare förståelse för sammanhanget och det ämne som 

studeras. Forskaren måste undersöka, organisera och tolka sitt insamlade material för att 

sedan kunna göra en kvalitativ analys. Att använda sig av en kvalitativ analys syftar till att 

skapa mening ur en stor mängd data samt att hitta och identifiera betydelsefulla mönster 

genom att bearbeta frågorna. Kihlström (2007, s. 40) redogör för vikten av att intervjun startar 

med några uppvärmningsfrågor samt att forskaren spelar in materialet, vilket underlättar 

analysarbetet. Att intervjun genomförs på en lugn och avskild plats utan störande moment 

runt omkring är också något hon belyser.  
 

Anledning till varför intervju passar för denna undersökning är för att metoden kan bidra till 

ett djup i respondenternas svar. Jag beslutade mig för att använda öppna intervjuer som 

verktyg, detta för att dessa intervjuer skapar möjligheter till att ställa följdfrågor och be om 

förtydliganden. Om exempelvis en strukturerad intervju hade genomförts skulle inte 

följdfrågor eller förtydliganden förekomma i samtalen då den strukturerade intervjun inte går 

ifrån manus. Detta skulle kunna medföra att viktiga uppfattningar från respondenten kring 

frågan uteblir. Den öppna intervjuformen möjliggör istället en fördjupning i samtal med 

respondenten gällande uppfattningar och föreställningar, vilket var särskilt lämpad för 

studien. Med denna typ av intervju skapades det även bättre förutsättningar för mig att 

utveckla teman under analysarbetet då jag kunde följa upp likheter eller variationer i tankar 

och idéer hos respondenterna under intervjun. 

Urval 

I undersökningar finns det olika typer av urval som kan tillämpas beroende på studiens syfte. I 

denna undersökning är urvalet strategiskt då valet blev respondenter som aktivt arbetar med 

utomhusmatematik i förskoleklass och årskurs 1-3.  

 

Strategiskt utvalda respondenter har kunskap kring det specifika området som undersökningen 

syftar till, alltså att undersökaren då får tag på den information som önskas och eftersöks. I 
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vissa fall kan dessa respondenter bli svåra att få tag på. Det rekommenderas då att gå genom 

andra individer eller verksamheter för att få tag på respondenter att intervjua. Svårigheter med 

att använda sig av ett strategiskt urval är att det finns för få respondenter som är intresserade 

samt att deltagarna som tackat ja sedan ångrar sig eller måste ställa in intervjun av olika 

anledningar (Trost 2010, s.139). Med detta begränsade urval var det svårt att hitta 

respondenter som stämmer överens med den profil som undersökningen syftar till, alltså att 

hitta lärare som aktivt använder sig av utomhusmatematik. Ett råd från handledaren var då att 

kontakta en verksamhet som erbjuder praktiska undervisningstillfällen i bland annat 

utomhusmatematik för elever och lärare. Med hjälp av verksamheten fick jag tillgång till 

några lärares mailadresser. Därefter skrevs ett mail om vem jag var, vad undersökningen 

syftade till och sedan bifogades missivbrevet (bilaga 1) för att lärarna skulle kunna få en ökad 

förståelse för undersökningen. Även lärare och rektorer på olika skolor kontaktades för att öka 

möjligheterna till flera deltagare i undersökningen. Det visade sig vara fyra lärare som var 

intresserade av att delta. De lärare som deltar i undersökningen är aktiva i sitt arbete kring 

utomhusmatematik och befinner sig på fyra olika skolor runt om i Västra Götaland. Trots att 

jag var öppen för genomföra fler intervjuer var det svårt att hitta fler lärare som använder sig 

av utomhusmatematik i sin undervisning. Flertalet lärare uppgav att de inte använder sig av 

arbetssättet och det blev därför svårt att hitta fler respondenter. 

Genomförande 

Då studiens syfte är att undersöka lärares arbete med och uppfattningar kring 

utomhusmatematik ansågs den kvalitativa metoden med intervju som redskap som bäst 

lämpad för studien. Fyra lärare tillfrågades att medverka i en individuell intervju. Två 

respondenter tillfrågades att medverka via mail och de andra två respondenterna kontaktades 

via telefonsamtal. Vid samtliga intervjuer var placeringen mitt emot varandra i respektive 

respondents klassrum. Detta för att inte ljudupptagningen skulle plocka upp andra ljud än vårt 

samtal samt för att vi skulle kunna prata och reflektera kring intervjufrågorna (bilaga 2) i lugn 

och ro utan störande moment som tog fokus från undersökningen. Med denna öppna 

intervjuform skapades en dialog mellan mig och respondenten vilket gav mig möjlighet att 

ställa följdfrågor eller förtydliganden som gav ett djupare och fylligare svar. Under intervjun 

skrev jag även upp viktiga ord eller meningar som sades, detta för att sedan lättare hitta 

likheter eller variationer i analysen. 

Reliabilitet och validitet 

Fejes och Thornberg (2015, ss. 258) beskriver att reliabilitet och validitet är viktiga begrepp i 

ett forskningssyfte. Begreppen grundar sig i noggrannhet och organisering som ska 

genomsyras under hela undersökningsprocessen. Alltså hur trovärdiga och tillförlitliga 

undersökningens resultat är till följd av datainsamlingen och analysen. För att stärka 

undersökningens reliabilitet valdes respondenterna medvetet ut eftersom att de arbetar med 

undersökningsområdet. Studiens reliabilitet stärktes även genom att det insamlade materialet 

bearbetades vid upprepade tillfällen, detta för att säkerställa att de teman som uppkom under 

arbetets gång tolkades lika. Fejes och Thornberg (2015, ss. 259) beskriver vidare att det även 

är viktigt att studien använder sig av passande metoder för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Om datainsamlingen och analysen har allvarliga brister kan det visa om 

undersökaren verkligen har lyckats att undersöka det som syftades att undersöka. Om 

resultatet är otydligt och dåligt förankrat i data leder också det till att undersökaren missat 

målet med studien.  För att försäkra en validitet i arbetet fanns studiens syfte i åtanke hela 

tiden. Då syftet alltid var i åtanke i arbetet var litteraturen utvald och intervjufrågorna 

utformade på det vis att kunna besvara undersökningens syfte.  
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Etik 

Gustafsson, Hermerén & Petterson (2005, s. 16-17) beskriver att vetenskaplig forskning är ett 

viktigt inslag i dagens samhällsliv och är både nödvändigt och viktigt för människans och 

samhällets utveckling. Betydelsen av ny kunskap betonas i många sammanhang.  I 

forskningen ligger strävan efter ny kunskap. De etiska aspekterna är speciellt viktiga i 

forskning, detta med avseende till att fortsatt forskning i framtiden ska kunna genomföras. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5) bör den forskning som bedrivs hålla hög standard och 

ägna sig åt centrala frågor som skapar nya utvecklingsområden. Det finns två krav som ligger 

till grund för den forskningsetiska principen. Forskningskravet är det första kravet och innebär 

att allmänheten ska kunna ta del av forskningen. Det andra kravet kallas för 

individskyddskravet vilket syftar till att en individ inte ska utsättas för kränkning, psykiskt 

eller fysisk skada. De etiska aspekterna är viktiga faktorer att ta hänsyn till och nedan beskrivs 

individskyddskravet som sedan mer ingående kopplas till denna studie och dess intervjuer. 

 

Individskyddskravet är grundläggande inom forskning och beskrivs vidare i fyra övergripande 

huvudkrav. Dessa huvudkrav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Undersökningen tar hänsyn till de 

forskningsetiska kraven som beskrivs i Vetenskapsrådets (2002, s. 5-11) fyra huvudkrav. 

Informationskravet syftar till att forskaren ska informera om respondenteras uppgift i 

undersökningen och om vilka villkor som gäller för deltagande. Respondenterna ska även 

informeras om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas, alltså att deltagarna 

inte måste fullfölja sin medverkan. Samtyckeskravet är det andra kravet och handlar om att 

respondenten har en egen vilja när det kommer till deltagandet i studien. Respondenternas 

samtycke är även något forskaren ska förskaffa. Hur länge, på vilka grunder och om de vill 

delta är något som respondenten erhåller sig rätten att besluta. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, inriktar sig på att respondenternas uppgifter ska ges största anonymitet 

och ska förvaras oåtkomligt för andra. Forskaren har även tystnadplikt. Nyttjandekravet är det 

fjärde och sista kravet, vilket handlar om att respondenternas uppgifter endast är till för 

forskningens syfte. Uppgifterna får därmed inte brukas i andra sammanhang än där 

vetenskapliga mål tillämpas.  

 

I studien har jag beaktat de forskningsetiska kraven genom att jag har tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Via missivbrevet informerades respondenterna 

om syftet med undersökningen, att den är konfidentiell samt att ingen respondents svar 

kommer att kunna utläsas i resultatet, vilket informationskravet syftar till. För att uppfylla 

samtyckeskravet upplystes samtliga respondenter om att deltagandet inte är obligatoriskt utan 

sker på deras egen vilja samt att samtycke för ljudupptagning togs upp med respondenterna 

innan intervjuerna började. Respondenterna informerades även om att jag använder mig av 

tystnadsplikt i undersökningen vilket menas med att deras uppgifter inte avslöjas, och detta 

följs enligt konfidentialitetskravet. Undersökningen följer även nyttjandekravet på det vis att 

intervjuerna inte kommer att spridas för kommersiellt bruk eller andra syften utan endast 

användas för denna undersökning.  

Analys och bearbetning 

Forskaren i en kvalitativ analys bryter ner, organiserar, kodar och söker efter mönster (Fejes 

och Thornberg 2015, s. 35). Bearbetningen började med en transkribering av intervjuerna för 

att sedan skrivas ut då det underlättar det fortsatta arbetet. Sedan följde en noggrann läsning 

av svaren för att verkligen sätta mig in i innehållet. Genom att söka efter mönster i 

respondenternas svar kunde jag urskilja tre centrala teman som resultatet sedan skulle utgå 

från. Detta skedde genom en kodningsprocess där de olika delarna färgkodades för hand i 
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olika färger. De centrala teman som upptäcktes var Ämnesinnehåll och materialanvändning i 

utomhusmatematiken, Elevens lärande i utomhusmatematik samt Utomhusmatematikens 

begräsningar. Kodningsprocessen skedde sedan en gång till, denna gång i de teman som 

upptäcktes för att finna likheter och variationer i respondenternas svar.  

 

De framträdande temana i analysen bygger bland annat på undersökningens forskningsfrågor 

samt dess teoretiska ram där Deweys (2004) metod att lära genom att göra och samarbete har 

varit centrala i arbetet. Forskningsfrågorna ett och två behandlar metoden att lära genom att 

göra där elevernas kunskaper växer fram genom att de experimenterar och upplever sin 

omgivning, vilket tema ett belyser. Forskningsfråga tre innehåller bland annat Deweys (2004) 

andra begrepp, samarbete. Detta är något tema två behandlar.  

RESULTAT 
Analysen är teoridriven på det vis att Deweys (2004) begrepp har varit vägledande i 

utformningen av de olika temana under arbetets gång. Temana är indelade i följande rubriker: 

Ämnesinnehåll och materialanvändning i utomhusmatematiken, Elevens lärande i 

utomhusmatematiken samt Utomhusmatematikens begränsningar. Respondenterna har 

tilldelats fiktiva namn för att bevara anonymiteten. 

Ämnesinnehåll och materialanvändning i utomhusmatematiken  

När det kommer till vad eleverna arbetar med i utomhusmatematiken nämner tre respondenter 

att de arbetar med alla de grundläggande matematikområdena. Dock anpassas innehållet i 

utomhusaktiviteterna efter vad eleverna arbetar med för område i matematikboken. Karin 

säger att det skulle bli allt för krångligt att hoppa mellan olika områden beroende på om 

eleverna är ute eller inne, vilket bara skulle förvirra eleverna. 

 

Vidare tar respondenterna upp olika lekar innehållande de olika matematikområdena och där 

eleverna får använda sig av naturmaterial. Att leta efter symmetri, geometriska former eller att 

mäta i naturen är något som förekommer gemensamt bland respondenterna. Att skapa 

kluringar där eleverna får leta och använda sig av naturmaterial är även något som 

förekommer i stor utsträckning. Karin beskriver: 

 
En kotte är värd 5 och en pinne är värd 10, vem kommer snabbast upp till talet 100 till 

exempel  

  

Anna beskriver vidare hur hon arbetar med mönster: 

 
Jag hade med mig en vaxduk ut i skogen och där delades barnen in i grupper. Där fick de 

hämta saker i skogen och lägga ett mönster på den vita duken så att man tydligt kunde se 

hur de tänkte. Det kunde till exempel vara pinne, löv, sten, pinne, löv och sten. Tanken var 

att eleverna själva skulle se ett mönster med det 

 

I arbetet med att mäta längder uppger nästan alla respondenter att de använder sig av 

måttband för att mäta hur högt eller långt något är. Det kan handla om att mäta bredden runt 

ett träd eller hur hög en buske är. Sofia förklarar att hon även arbetar med länger där det 

används icke-standardiserade mått för att eleverna ska uppleva och jämföra med sig själva. 

 
Vi använder ju oss mycket av ostandardiserade mått, exempelvis att vi mäter med kroppen. 

Hur många kottar lång är du och de där grejerna. Även rimligghet, hur långt är det till det 

trädet? Då stegar vi dit. Blev det som vi trodde?  
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Camilla uppger att hon inte arbetar med alla matematikområden i utomhusmiljö utan 

fokuserar mer på mönster eller geometriska former. Detta för att det finns så mycket i naturen 

som man kan använda sig av och som redan är där, läraren behöver inte ta med sig något 

material eller komplement ut. 

 
Vi skapar mycket i grus, till exempel har vi ritat mandalas. Vi har också gjort leken 

formsallad där eleverna delas in i grupper och får rita de olika geometriska formerna i 

grus med hjälp av pinar. Sedan ropar jag ”alla kvadrater byter” och då gäller de ju att de 

vet vilken geometrisk form de står i   

 

I arbetet med utomhusmatematik nämner respondenterna att de oftast arbetar med någon form 

av lek eller moment som eleverna ska delta i. Leken eller momentet äger ofta rum i skogen 

eller på skolgården där aktiviteterna möjliggör ett lärande samtidigt som eleverna upplever en 

positiv och glädjefylld attityd till matematik, det handlar om att göra matematiken rolig för 

eleverna. Rörelsefriheten och de stora ytorna utomhus är ytterligare något som respondenterna 

tror är en bidragande orsak till den positiva attityden. Karin uppger följande: 

 
Utomhusmatematiken blir mer en lek, det blir inte det här styrda som det lätt kan bli 

inomhus. Det finns så mycket man kan göra med matematiken ute 

 

Camilla kommenterar detta vidare: 

 
Det blir ju en rörelse på kroppen som stimulerar barnens lärande. Den fria rörelsen finns 

det ju jättemycket forskning på att just rörelse har en stor påverkan på lärandet, och då 

tänker jag att det också är en orsak till varför vi har just lekar tillsammans med 

matematiken  

 

Samtliga respondenter beskriver att de arbetar med utomhusmatematik därför att matematiken 

så lätt kan lyftas ut från klassrummet till en utomhusmiljö. De menar att utomhusmatematiken 

blir ett komplement till den traditionella matematikundervisningen där matematiken ute bidrar 

till en djupare förståelse och ett större sammanhang för eleverna. I utomhusmiljö breddas 

elevernas lärande då de kan se matematiken i större kontexter, samt att eleverna också kan 

upptäcka att matematik inte endast är förknippat med skolbänken eller matematikboken. 

Camilla uppger följande: 

 
Eleverna får både det som sker i boken eller på tavlan samtidigt som de får se det i ett 

större sammanhang utomhus. Att det sker parallellt, att man lär sig dubbelt så mycket, kan 

man ju nästan tänka. Dels att man lär sig matematiken inne i klassrummet men också att 

man lyfter ut kunskapen och får till sig den på olika sätt 

 

Även Anna belyser att arbetet utomhus kan ge eleverna en känsla för större sammanhang i 

matematiken:  

 
Det handlar om att använda det stora på något sätt, eleverna kan så lätt begränsas i 

klassrummet. Att istället komma ut i det lite större och se perspektiv tror jag kan ge 

eleverna en djupare förståelse och ett större sammanhang i matematiken 

Elevens lärande i utomhusmatematik  

Samtliga respondenter är övertygade om att utomhusmatematiken gynnar elevers lärande i 

matematik, speciellt de som har svårt med att sitta still och koncentrera sig på läraren eller i 

matematikboken där arbetsytan ofta är begränsad. De uppger att de elever som har svårt att 

koncentrera sig behöver mer rörelsefrihet och i utomhusmiljön märks inte dessa elever på 
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samma sätt, den negativa uppmärksamheten minskar då den höga ljudnivån och de trånga 

ytorna försvinner. Camilla kommenterar detta: 

 
Man märker på de barn som knappt kan sitta stilla jämte någon att utemiljöns rymd 

påverkar dem positivt, kanske för att restriktionerna blir mindre också […] att vara ute ger 

ju en friare känsla på något sätt 

 

Både Karin och Camilla uppger att de elever som har svårt med den traditionella 

klassrumsundervisningen oftast är de som gynnas av utomhusmatematiken. De nämner att det 

inte passar alla elever att räkna i matematikboken utan man måste också se att det finns olika 

vägar att lära sig. Om eleverna har svårt för matematik kan man lära sig det på ett annat sätt 

utomhus. Det blir mer konkret och eleverna sitter inte bara och skriver i en bok. En del elever 

har svårt med att skriva och tar man då ut undervisningen får eleverna en helt annan förståelse 

för matematik, eleverna behöver inte skriva det, bara uppleva det. Camilla beskriver att: 

 
Den praktiska och teoretiska delen blir ju samma sak, man gör ju samma sak fast att man 

gör det ute med andra material. Jag tänker att för dem som de knyter sig lite för ibland, det 

blir ju som att knyta upp en knut för man tar det på en annan nivå utomhus 

 

Karin kommenterar detta vidare: 
 
Jag tror att upplevelsen och att det är mer konkret är lättare för många att förstå. En del 

barn har svårt med att förstå det abstrakta och då är det mycket lättare att se det framför 

sig med kottar eller pinnar. Jag tror att det är lättare att använda sig av naturmaterial än 

att bara se siffror, för det säger ju inte så mycket på ett papper. Jag tror det är lättare för 

barn om de får det konkretiserat 

 

Att kunna konkretisera matematiken utomhus är även något som flera av respondenterna 

nämner. De säger att en skriven siffra inte ger eleverna lika mycket som när de får 

möjligheterna att prova på och faktiskt uppleva själva vad en siffra är eller hur mycket den 

representerar. Matematiken handlar inte om att skriva fina siffror för att göra läraren nöjd, 

utan det handlar om att förstå siffrans innebörd och mening. Camilla beskriver detta: 

 
Frågan är vad som är det viktigaste. Om det viktigaste är att skriva siffran 7 eller om vi ska 

förstå vad siffran 7 är 

 

Sofia beskriver vidare att: 

 
Man får en djupare förståelse för matematiken för du ser det inte bara med de här 

pengarna vi sitter och räknar med eller de raderna vi gör i matematikboken. Utan vi ser det 

större, det blir mer konkret för barnen. Vi konkretiserar det hela lite och det gör ju att 

barnen själva måste förstå innebörden i ett tal, och det tror jag att man gör när man får 

träna och räkna lite ute. 

 

Vidare beskriver respondenterna hur samarbete utomhus även kan gynna elevers lärande. 

Genom att arbeta i grupper kan eleverna ta del av varandras tankar, förklaringar och 

resonemang. Att lyssna på andra elevers tankegångar och resonemang leder till att de måste 

pröva och jämföra om deras teori håller för att lösa uppgiften. Det är tillammans med andra 

som de lär sig något nytt och arbetet blir meningslöst om eleverna inte kan samtala om en 

lösning och kan se det från fler perspektiv. Camilla beskriver att: 

 
När man arbetar med andra tänker jag att de hör om det går att genomföra eller ej, de får 

en annan infallsvinkel, ett annat perspektiv på lösningen 
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Karin och Sofia uppger att samarbetet är meningsskapande för eleverna. De ser sin egen roll 

som värdefull och allas tankar och bidrag fyller en funktion i arbetet. De anser att 

möjligheterna till utveckling ökar i ett grupparbete ökar jämfört med om de arbetar 

självständigt. Sofia beskriver: 

 
Det blir i ett sammanhang och det blir dels mer lustfyllt för eleverna. Det man har 

tillsammans är viktigare 

 

Karin kommenterar detta vidare genom beskrivningen att det enskilda arbetet inte ger 

eleverna lika mycket, att det enskilda arbetet inte fungerar på samma sätt. Arbetet med andra 

bidrar till en lustfylld aktivitet där elever kan känna inkludering och att deras eget resonemang 

kan driva arbetet framåt.  

 

Att använda sina sinnen är även ett samspel med miljön enligt Sofia. Sinnenas samspel med 

naturen är viktigt därför att eleverna ska kunna uppleva och förstå sin omvärld. Sofia uppger 

att: 

 
När man är ute, då måste man använda syn, hörsel, känsel och allting för att samspela med 

miljön. För det är ju det man gör när man är ute, man samspelar ju med miljön 

 

Att ta hjälp av flera sinnen i arbetet är något som samtliga respondenter nämner som viktiga 

komponenter utomhus. Sinnena berikar och bidrar till en djupare förstålse för matematiken då 

de kan observera och praktiskt undersöka. Camilla nämner: 

 
Speciellt beröringen stimulerar elevernas lärande och uppmanar dem att lära på ett annat 

sätt. Du måste titta på om stenen verkligen har formen av en cirkel, barnen kan ju även 

känna på stenen om den känns cirkelformad 

 

Camilla beskriver vidare att läraren måste påminna eleverna om att de använder sina sinnen, 

detta för att eleverna inte alltid är medvetna om att de faktiskt använder dem. Hon uppger 

även att sinnena gör eleverna mer uppmärksamma, vilket är ett lärande i sig. Att ta hjälp av 

olika sinnen ökar förståelsen och lärandet. 

Utomhusmatematikens begränsningar 

När det kommer till begränsningar av att bedriva undervisning utomhus uppger 

respondenterna ett fåtal problem. Samtliga respondenter nämner att det inte borde finnas 

några begränsningar, utomhusmatematik bör bedrivas oavsett. Dock är vädret den faktor som 

alla respondenter nämner som ett hinder, mer specifikt att eleverna inte har kläder efter väder. 

Anna kommenterar detta vidare: 

 
Det hänger ju på vädret. Det är ju om det är alldeles för kallt för att vara ute långa 

perioder eller om det skulle spöregna hela tiden och alla inte har kläder därefter 

 

Samtliga respondenter nämner att skolan måste vara tydligare i samtal med vårdnadshavare 

att ta med lämpliga kläder för årstiderna. Visserligen har skolan kvarglömda kläder som 

fungerar som lånekläder, men respondenterna uppger att de inte alltid räcker till för alla 

elever. 
 

Alla respondenterna uppger även att om det är allt för kraftigt väder ute går de naturligtvis 

inte ut. De nämner att det är svårt att få eleverna motiverade och intresserade av aktiviteten 

när det spöregnar eller är kallt. Karin och Sofia beskriver att det är synd, det betyder att 
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aktiviteten får vänta tills att det slutat att regna eller att de får förflytta aktiviteten till en annan 

dag. 
 

Anna och Camilla uppger att kollegorna kan vara ett ytterligare hinder kring att bedriva 

utomhusundervisning. Antingen finns det för lite personal eller så är de resterande kollegorna 

inte intresserade av att flytta ut undervingen utanför klassrummet. Anna uppger att man borde 

vara två när utomhusundervisningen bedrivs: 

 
Det uppstår ju riskfaktorer när att man inte är på skolan. I en grupp där man känner att 

man inte har jättebra koll på dem, då måste man nästan vara två. Det räcker ju att det är 

ett barn som får för sig att sticka. Det finns ju lite sådana där saker som man måste tänka 

på 

 

Ytterligare en orsak till varför lärare inte vill flytta ut undervisningen kan även vara rädslan 

för skador. Camilla beskriver:  

 
Alla är ju inte lika intresserade eller så kanske de ser mer hinder med att man går ut. 

Men jag menar vi har rätt mycket barn här och det blir ju inget hinder. Snarare att det 

blir mer lugnare för alla om vi går ut […] och skada sig kan ju barn göra inomhus 

också 

 

Alla respondenter uppger att vårdnadshavarna är positiva till att föra undervisningen i 

utomhusmiljö. Visserligen har de inte samtalat med vårdnadshavarna specifikt kring 

utomhusmatematik men de skickar ut veckobrev där de beskriver veckans aktiviteter och det 

är ingen som har klagat eller kommit med invändningar. 

Sammanfattning  

Eleverna arbetar med de olika grundläggande matematikbegreppen i utomhusmatematiken, 

men innehållet i aktiviteterna anpassas efter vad eleverna arbetar med för område i 

matematikboken. Gemensamt för alla respondenter är att de arbetar med geometriska former 

utomhus, detta för att formerna är lättillgängliga att observera eller skapa. Aktiviteterna är 

ofta utformade som lekar, vilket möjliggör ett lärande samtidigt som eleverna upplever en 

lustfylld matematikundervisning. Respondenterna anser att lekar bidrar till en positiv attityd 

till matematiken då rörelsefriheten är större och restriktionerna blir mindre. Samtliga 

respondenter uppger även att de arbetar med utomhusmatematik därför att aktiviteten blir ett 

komplement till den traditionella undervisningen och kan gynna de elever som upplever den 

klassrumsbaserade undervisningen som svår. Arbetet utomhus blir även mer konkret för de 

eleverna då de kan ta hjälp av naturmaterial och sinnen för att praktiskt undersöka samt 

observera det problembaserade området. Genom att använda material och sinnen uppstår 

också en djupare relation till matematiken. Undervisningen utomhus gynnar även elevernas 

samarbetsförmåga då de måste lyssna på varandras resonemang och pröva varandras metoder 

för att lösa en specifik uppgift. Det är tillammans med andra som eleverna lär sig något nytt 

och arbetet blir meningslöst om de inte kan samtala om en lösning och kan se det från fler 

perspektiv. Samtliga respondenter upplever dock att det finns vissa begränsningar i arbetet 

med utomhusmatematik. Den mest bidragande orsaken sägs vara vädret då inte alla elever har 

med sig kläder efter väder. Detta hindrar aktiviteten på det vis att undervisningen utomhus 

förkortas eller schemaläggs till ett annat tillfälle. Ytterligare en faktor till varför 

utomhusundervisningen kan begränsas är att resterande kollegor inte är lika intresserade av att 

ta del av undervisningen utomhus. Oftast krävs det minst två vuxna som deltar i aktiviteten, 

detta för att minska de risker naturen kan medföra.   
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och den teoretiska ramen i 

förhållande till undersökningens syfte. Senare diskuteras och utvärderas studiens 

tillvägagångssätt och didaktiska konsekvenser belyses.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från de teman som bildades i analysen. Texten är indelad i 

följande rubriker: Ämnesinnehåll och materialanvändning i utomhusmatematiken, Elevens 

lärande i utomhusmatematik samt Utomhusmatematikens begränsningar. Dessa teman 

kopplas till syftet och dess tillhörande frågeställningar. Det sista temat, 

Utomhusmatematikens begränsningar, är inte kopplat till någon frågeställning utan finns med 

i diskussionen för att belysa orsaker till varför utomhusmatematiken kan begränsas eller utebli 

från elevernas undervisning.  

Ämnesinnehåll och materialanvändning i utomhusmatematiken  

I undersökningens resultat lyfts det att lärarna oftast arbetar med olika matematikområden i 

utomhusmiljö, detta för att naturen erbjuder mycket material som redan finns lätt till hands. I 

de matematikområden som eleverna får arbeta med ingår oftast material som kottar, stenar, 

pinnar och löv. Detta, och förmågan att se möjligheter, är alltså tillräckligt för att kunna bygga 

upp en lektion. Bezanson och Killion (2001, s. 31) beskriver att utomhusmiljön erbjuder olika 

matematiska områden som eleverna kan träna i interaktion med naturen. Arbetet med 

geometriska former, längder, mönster, uppskattningar och jämförelser är områden som 

klassrummet utomhus bjuder in till. Fägerstam och Samuelsson (2014, s. 419) menar även att 

verklighetsbaserade situationer uppmuntrar eleverna att tänka kritiskt genom att undersöka 

olika metoder för att lösa en uppgift samtidigt som det ökar elevernas kunskaper inom 

matematiken. 

 

Resultatet visar även att samtliga respondenter bygger upp lektionerna i form av lekar när 

eleverna ska arbeta med utomhusmatematik. Den stora rörelsefriheten är även något som 

respondenterna uppger som en betydande och stimulerande del i arbetet med lekar. Leken 

möjliggör därmed ett lärande samtidigt som aktiviteten är lustfylld och uppmuntrar eleverna. 

Lgr 11 (2011, s. 9) redogör för att skapande arbeten och lek är viktiga delar i elevernas aktiva 

lärande och aktiviteterna har en stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning. Lekarna 

bidrar alltså till att eleverna upplever en positiv attityd till matematiken. Lgr 11 (2011, s. 55) 

beskriver vidare att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett intresse för 

matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i olika sammanhang. Det 

är viktigt att undervisningen har ett varierat innehåll, arbetsformer och arbetssätt då eleverna 

ska ges möjligheter att testa nya idéer.  

 

Varför dessa respondenter arbetar med utomhusmatematik uppges vara för att arbetssättet 

bidrar till en djupare förståelse för ämnet. Det här resonemanget kan James och Williams 

(2017, ss. 58-60) stärka genom beskrivningen att den klassrumsbaserade undervisningen inte 

är tillräcklig för elevernas matematikinlärning. Utomhusundervisningen är oerhört viktig då 

eleverna får en djupare förståelse för ämnet och ett mer effektivt lärande. Undervisningen 

utomhus ger även eleverna tillfälle att se matematiken i ett större sammanhang. 

Respondenterna uppger att när matematiken flyttas ut från klassrummet kan eleverna se 

matematiken i större kontexter och upptäcka att matematik inte enbart existerar i den 

klassrumsbaserade undervisningen där böcker eller stenciler utgör lärandet. 
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Utomhusundervisningen skapar alltså möjligheter för elever att se matematiken ur fler 

perspektiv.   

 

Matematik bör ske parallellt mellan teori och praktik enligt respondenterna och 

utomhusmiljön verkar därför som ett komplement till den traditionella undervisningen. Brodin 

(2009, s. 100) stärker respondenternas resonemang genom beskrivningen att 

utomhusundervisningen möjliggör en förening mellan teoretiska och praktiska kunskaper och 

ska ses som ett komplement till den traditionella undervisningen.  Detta menar Dewey (2004, 

s. 19) är viktigt då teori inte ska överges eftersom mycket av elevernas kunskapsinlärning sker 

genom läromedel, men uppdelningen mellan teori och praktik måste sammansvetsas till en 

helhet. Vidare nämner respondenterna att arbetet inomhus med de mer teoretiska delarna 

senare kan förflyttas till utomhusmiljö, vilket möjliggör prövningar och experimenteranden 

och ger då en mer konkret och praktiskt bild av matematiken. Sandell och Öhman (2010, 

s.124) beskriver att den praktiska undervisningen bidrar till att eleverna kan använda redan 

tidigare lärda teoretiska kunskaper för att uppleva en relation till sin omgivning. Egidius 

(1999, ss. 67-69) redogör för att om eleverna inte får utöva praktiska handlingar blir teorin 

svår att förstå och utan teorin förstår eleverna inte det praktiska arbetet. 

Elevens lärande i utomhusmatematik  

Resultatet visar att alla deltagare samtycker i frågan om att elevers lärande gynnas i 

utomhusmatematiken. Fokus ligger speciellt på de elever som har svårt att koncentrera sig i 

klassrummet och den begränsade rörelseytan blir en utmärkande faktor. Respondenterna 

uppger att de elever som har svårt med att sitta stilla behöver större rörelsefrihet, dels för att 

inte störa de andra elevernas arbeten men också för att ge uttryck för sina handlingar och 

kunskaper. Det här visar sig också i Brodins (2011, ss. 47-48) studie då hon beskriver att 

elevers olikheter är naturligt och arbetet utomhus kan gynna de elever som har svårt att sitta 

still, lyssna eller koncentrera sig. Klassrummet utomhus är mer friare, restriktionerna är 

mindre och lärandet utomhus blir en anpassning till varje elevs förutsättningar. Vidare lyfter 

respondenterna att utomhusmatematiken öppnar upp nya möjligheter för lärande. 

Matematikboken passar inte alla elever då läromedlet är mer anpassat för teoretisk 

undervisning. Att istället komplettera med en mer praktiskt inriktad undervisning kan de 

elever som har svårt för matematik lära sig på ett annat sätt. Utomhus blir underviningen mer 

konkret för eleverna och de får en annan förståelse genom att praktiskt handla och uppleva. 

Den praktiska undervisningen är viktigt för elevernas matematikinlärning enligt Stevens och 

Scott (2002, ss. 20-21). De menar att matematiken blir lättare att förstå när eleverna får 

uppleva och experimentera i utomhusmiljö. James och Williams (2017, s. 61) beskriver att när 

eleverna tar till sig kunskap i konkreta och verkliga situationer utvecklas förståelsen för 

ämnet. Utomhusundervisningen leder därmed till ett meningsfullt och minnesvärt lärande där 

eleverna lättare kan ta till sig kunskaperna eftersom de själva får uppleva situationerna.  

 

Samspelet ses som en bärande faktor i arbetet med utomhusmatematik. Det är i samarbetet 

med andra som eleverna kan se uppgiften ur andra perspektiv och infallsvinklar och därmed 

delge varandra idéer och nya kunskaper. När eleverna tar del av varandras förklaringar och 

resonemang ökar förståelsen för problemet och hur det kan lösas. Respondenterna uppger att 

idén med samspelet i utomhusmatematiken är att eleverna ska testa varandras hypoteser och 

genom prövningar sedan kunna komma fram till en lösning. Delacour (2916, s. 225-226) 

beskriver att det är när eleverna diskuterar och prövar lösningar som de delar med sig av olika 

kunskaper och erfarenheter och lär då av varandra. Eleverna kan ha olika lösningar på ett 

problem men genom att pröva olika metoder och använda olika material kan de tillsammans 

komma överens om vilken metod som ger bäst resultat. Egidius (1999, s. 68) redogör för 
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experimenteranden och diskussioner är viktiga delar i elevernas samarbete därför att det ger 

eleverna möjligheter att upptäcka och lösa problem i större utsträckning. Förmågan att 

samarbeta är en viktig del i elevernas arbeten mot strävan att finna en lösning. Vidare 

beskriver respondenterna att samarbete är meningsskapande för eleverna. I arbetet kan 

eleverna se sin egen roll som värdefull där tankar och hypoteser bidrar till en lösning. Enligt 

Egidius (1999, s. 68) måste eleverna känna en meningsfullhet i arbetet med andra. Elevens 

kunskaper och egna idéer är en viktig och social del i en gemenskap där handlingar är 

betydande för gruppen i deras ansträngningar att nå ett bestämt mål. Möjligheterna till 

utveckling av den sociala förmågan ökar alltså i ett grupparbete då varje elev känner att denne 

fyller en funktion. Arbetet blir även mer lustfyllt för eleverna om de samarbetar med andra 

individer. Genom detta kan en känsla av inkludering skapas och eleverna kan känna att deras 

eget resonemang kan föra arbetet framåt. Brodin (2009, s. 100) beskriver att utomhusmiljön 

kan skapa en känsla av inkludering bland eleverna. I arbetet med andra ska eleverna 

experimentera och lösa problem i större grupper och allas delaktighet är lika viktig.  

 

I resultatet lyfts det att eleverna ska använda sig och ta hjälp av sina sinnen i arbetet med 

utomhusmatematik. Sinnena berikar och bidrar till en djupare förståelse för elevernas 

matematikinlärning genom upplevelser, observationer och praktiska undersökanden. Auer 

(2008, ss. 7-11) beskriver att sinnena är en viktig del i det praktiska arbetet då de är menade 

att förbättra inlärningen och upplevelsen. När eleverna använder sina sinnen skapas en 

djupare medvetenhet för ämnet och gränserna mellan eleverna och vad de ser börjar brytas 

ned. Dewey (2004, s. 17) stärker Auers argument genom beskrivningen att när eleverna får 

pröva och undersöka med sina sinnen skapas ny information som ger dem ett nytt sätt att se på 

lärande. Eleverna kan därefter dra egna slutsatser som leder till en djupare förståelse.  

 

Vidare beskrivs att när eleverna använder sina sinnen sker även ett sampel med miljön, detta 

är viktigt eftersom eleverna ska kunna uppleva och förstå sin omvärld. Szczepanski och 

Andersson (2015, ss. 128-129) betonar att eleverna ska ha ett samspel med naturen och sina 

sinnen för att på bästa sätt uppleva och förstå sin omvärld. Sinnliga erfarenheter skapar en 

relation mellan eleverna och naturen genom att eleverna kan ta i verkliga material, känna 

doften av dem och observera objekten. Dessa relationer är viktiga förutsättningar för 

elevernas lärande och undervisning.  Detta stärks av Lgr 11 (2011, s. 9) som redogör för att 

undervisningen ska stimulera elevernas pratiska, sinnliga och estetiska förmåga samt att 

eleverna ska utveckla en relation med naturen.  

Utomhusmatematikens begränsningar 

I resultatet uppger respondenterna att det egentligen inte borde finnas några hinder kring att 

bedriva utomhusmatematik, men trots det lyfts vädret som den faktor som kan komma att 

försvåra arbetet utomhus. Detta menar Moffet (2012, s. 12) är en vanlig orsak till att elevernas 

undervisning begränsas till klassrummet. Samtliga respondenter anser att det inte är vädret i 

sig, utan att det är elevernas kläder som är begränsningen för utomhusundervisningen i detta 

fall. Om eleverna inte har kläder efter väder kan aktiviteten hämmas på det vis att arbetet 

utomhus förkortas eller inte utövas alls den dagen. James och Williams (2017, s. 60) beskriver 

att dåligt väder bidrar till att eleverna inte känner sig intresserade eller motiverade av att delta 

i utomhusundervisningen. Dewey (2004, s. 19) påpekar att det är elevens intresse som ska 

vara utgångspunkten i aktiviteten, detta för att skapa en lustfylld lärandesituation. Saknas 

intresse eller motivation försvinner istället elevernas lust att lära.  

 

Det nämns även att kollegerna kan vara ytterligare en bidragande orsak till varför 

utomhusmatematiken begränsas i elevernas undervisning. Skälet till varför det begränsas 
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uppges vara att för det inte finns tillräckligt mycket personal att bistå med eller så är de 

resterande kollegorna inte intresserade av att flytta ut sin undervisning i utomhusmiljö. För att 

genomföra undervisningen i utomhusmiljö krävs det oftast att det finns två lärare som deltar, 

vilket minskar de riskfaktorer utomhusundervisningen innebär. Respondenterna uppger att 

kollegorna är rädda för att bedriva utomhusundervisning därför att eleverna lättare kan 

utsättas för skador. Moffet (2012, s. 12) beskriver att lärarnas rädsla för elevernas hälsa och 

säkerhet tycks vara den största faktorn till att utomhusundervisningen är begränsad. I 

utomhusmiljö är elevernas rörelseyta större jämfört med inne i klassrummet och lärarna är då 

rädda för att inte se eller höra eleverna. Lärarna är även rädda för att eleverna ska skada sig 

genom att trilla eller utsättas för skada genom väder och vind. I användandet av 

utomhusmatematiken lyfter respondenterna att eleverna lika väl kan skada sig inomhus som 

utomhus och att rädslan för detta inte ska begränsa undervisningen ute.  

 

Enligt James och Williams (2017, s. 60) kan vårdnadshavare vara en faktor till att elevernas 

utomhusundervisning begränsas då de är rädda att personalen inte kan se alla elever när de är 

spridda på stora ytor utomhus. Resultatet visar dock att respondenterna inte upplever 

vårdnadshavarna som någon begränsning i arbetet. Tvärtom verkar de vara positiva till att 

matematiken bedrivs i utomhusmiljö då de inte kommit med några invändningar eller 

synpunkter till aktiviteterna. Däremot anser respondenterna att vårdnadshavare kan vara mer 

uppmärksamma på att ta med de kläder som krävs för att eleverna ska kunna delta i 

utomhusundervisningen.  

Metoddiskussion 

Med hjälp av intervju i en kvantitativ undersökning kan forskningen gå in på djupet och 

handla om attityder, känslor, reaktioner och resonemang (Trost 2012, s.23). Användandet av 

den kvalitativa metoden med intervju som redskap, vilket Fejes och Thornberg (2015, s. 33) 

förespråkar för att nå en bredare förståelse i en studie, ses fortfarande som det bästa verktyget 

för denna undersökning. Detta eftersom studien undersöker lärares arbete med och 

uppfattningar kring utomhusmatematik. 

 

Fördelarna med intervju som metod var främst användandet av den öppna intervjuformen. 

Den skapade möjligheter till att ställa följdfrågor och förtydliganden om detta krävdes för att 

nå den information som söktes av den intervjuade. Denna form medförde även att 

respondenterna kunde ställa förtydliganden om de upplevde en fråga som svår att besvara. 

Hade intervjun varit mer strukturerad, där följdfrågor och förtydliganden inte förekom, skulle 

resultatdelen troligtvis påverkats negativt då den blivit mer begränsad och följden skulle blivit 

att mängden data inte hade varit tillräcklig. Metoden var även till fördel på det sätt att den 

personliga kontakten som skedde kunde ge en engagerad bild av mig som undersökare samt 

att den även kunde motivera till ett större engagemang hos respondenterna. Ytterligare en 

fördel var att samtliga intervjuer kunde ske inom en bestämd tidsram, vilket var under vecka 

16. De intervjuade fick själva bestämma tid och plats då intervjun skulle äga rum, detta 

möjliggjorde ett brett tidsspann för att på bästa sätt passa respondenteras scheman utan att 

hindra verksamheten. Då alla respondenter intervjuades under samma vecka kunde det 

fortsatta arbetet fortskrida i bra takt eftersom inga intervjuer och dess material blev fördröjda.  

 

Nackdelarna med metoden intervju var att utforma intervjufrågorna på ett sätt där mina frågor 

blev besvarade i den riktning jag syftade mot. Detta för att minska risken för feltolkningar av 

den data som analyserades och som sedan bildade resultatet. Jag upplevde att respondenterna i 

vissa svar tenderade att sväva ut från undersökningens intervjufrågor och jag fick därför styra 

in dem mot frågan eller be dem vidareutveckla en specifik mening som yttrades. I vissa fall 
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räckte det med att jag ställde en följdfråga eller bad dem förtydliga sitt svar, vilket den öppna 

intervjuformen skapade möjligheter för. Det var även svårt att hitta respondenter att intervjua 

eftersom det finns ett begränsat antal lärare som aktivt arbetar med utomhusmatematik runt 

om i kommunen. Hade fler respondenter varit intresserade skulle materialet blivit fylligare 

och fler variationer i svaren hade troligtvis förekommit. 

Didaktiska konsekvenser 

Det framträder i studien att matematikundervisningen bör ske parallellt mellan teori och 

praktik. Detta för att gynna många elevers lärande då de lär och tar till sig kunskaper på olika 

sätt. Genom att arbeta parallellt vävs kunskaperna ihop och det bildas ett mer meningsfullt 

lärande i matematiken. För att lyckas krävs det att teorin ligger som grund för elevernas 

utövande i den praktiska undervisningen där ämnet blir mer konkret för eleverna. Som Dewey 

(2004) förespråkar behöver teori, praktik, handling och reflektion samverka för att eleverna 

ska utveckla en djupare förståelse. Lärarna i denna studie använder sig av utomhusmatematik 

för att konkretisera matematiken, synliggöra ämnet i större kontexter samt uppmärksamma 

eleverna om att matematik finns överallt runt om oss i vardagen. Det skulle därför vara 

betydelsefullt om fler lärare tog del av arbetet med utomhusmatematik då det gynnar elevers 

lärande och bidrar till en lustfylld undervisning. Detta arbetssätt kan uppmärksammas genom 

exempelvis kompetensutveckling inom matematikämnet. Genom att delta i 

kompetensutveckling kan lärare få idéer, inspirera varandra samt få möjlighet att utvecklas 

tillsammans för att uppnå en enhetlig bild av hur de kan undervisa i matematik.  

 

Som framtida lärare ligger en strävan i att använda utomhusmatematik i undervisningen, detta 

för att studien har gett mig en förståelse för hur viktigt det är att elevernas arbete med teori 

och praktik sker parallellt. Många elever är i behov av en varierad undervisning eftersom den 

teorietiska undervisningen är begränsad i sitt arbetssätt. Undersökningen har även belyst att 

utomhusmatematiken gynnar elevernas samspel med andra som såväl samspelet med naturen. 

Jag anser det därför viktigt att ta tillvara på de tillfällen som kan främja och stärka elevernas 

relationer med varandra och omgivningen.  

Fortsatt forskning 

Denna undersökning kan användas med syfte att öka medvetenheten kring användandet av 

utomhusmatematik och dess betydelse i undervisningen. Förhoppningsvis bidrar 

undersökningen även till en reflekterande tanke hos lärare kring ämnet. Studien kan även 

skapa möjligheter för vidare forskning inom utomhusmatematiken. Genom intervjuer kan det 

exempelvis undersökas om lärare anser att utomhusmatematiken bidrar till en ökad 

måluppfyllelse för eleverna i ämnet och i så fall varför eller varför inte.  



 

22 

 

REFERENSER 
Auer, M. (2008). Sensory perception, rationalism and outdoor environmental education. 

17(1), ss. 6-12 [2017-04-07] 

DOI: 10.2167/irgee225.0 

 

Backman, J (2016). Rapporter och uppsatser. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Bezanson, C & Killion, J. (2001). Moving math outdoors. 64, ss. 31-33 [2017-04-18] 

 

Brodin, J. (2009). Inclusion through access to outdoor education: learning in motion (LIM). 

9(2), ss. 99-113 [2017-0418] 

DOI:10.1080/14729670903004340 

 

Brodin, J. (2011). Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. 88(5), ss. 445-458 [2017-04-02] 

 

Delacour, L. (2016). Mathematics and didactic contract in swedish preschools. 24(2), ss. 215-

228 [2017-04-11] 

DOI:10.1080/1350293X.2016.1143257 

 

Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. 4., [utök] utg. 

Stockholm: Natur och kultur 

 

Dimenäs, J. (2007). Teori som redskap. I Björkdahl Ordell, S & Dimenäs, J. (2007). Lära till 

lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. 

Uppl., Liber, Stockholm, 2007 

 

Egidius, H. (1999). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och kultur 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvantitativ analys. I Fejes, A. & 

Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: Liber 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet  

Tillgänglig på Internet: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf [2017-

04-13] 

 

Fägerstam, E & Samuelsson, J. (2014). Learning arithmetic outdoors in junior high school 

– influence on performance and self-regulating skills. 4(4), ss. 419-431 [2017-03-30] 

DOI: 10.1080/03004279.2012.713374 

 

Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petersson, B. (2005). Vad är god forskningssed?: synpunkter, 

riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet  

Tillgänglig på Internet: http://www.du.se/PageFiles/3894/vr2005_1.pdf [2017-04-13] 

 

Gustafsson, P, Szczepanski, A, Nelson, N & Gustafsson, P. (2011). Journal of adventure 

education & outdoor learning, 12(1), ss. 63-79 [2017-04-01] 

DOI: 10.1080/14729679.2010.532994

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.du.se/PageFiles/3894/vr2005_1.pdf


 

23 

 

James, J & Williams, T. (2017). School-based experiential outdoor education: a neglected 

necessity, 40(1), ss. 58-71 [2017-04-01] 

DOI: 10.1177/1053825916676190 

  

Kihlström, S. (2007). Intervju som redskap. I Björkdahl Ordell, S & Dimenäs, J. (2007). Lära 

till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. 

uppl. Stockholm: Liber 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: 

Skolverket  

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 [2017-04-11] 

 

Moffet, P. (2012). Learning about outdoor education through authentic activity, 12(3), ss. 12-

14 [2017-03-29] 
 

Randahl, M. (2012). First-year engineering students’ use of their mathematics textbook - 

opportunities and constraints, 24(3), ss. 239–256 [2017-04-04] 

DOI 10.1007/s13394-012-0040-9 

 

Sandell, K & Öhman, J. (2010). Educational potentials of encounters with nature: reflections 

from a swedish outdoor perspective, 16(1), ss. 113-132 [2017-03-30] 

DOI: 10.1080/13504620903504065 

 

Skolverket (2016). Didaktik – vad, hur och varför. 

Tillgänglig på Internet: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik [2017-04-

25] 

 

Stevens, J & Scott, K. (2002). Developing mathematics out of  doors. 180, ss. 20-22 [2017-

04-11] 

 

Szczepanski, A & Andersson, A. (2015). Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av 

platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus, 20(1-2), ss. 127-149 [2017-04-05] 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Weinberg, A & Wiesner, E. (2011). Understanding mathematics textbooks through reader-

oriented theory, 76(1), ss. 49-63 [2017-04-04] 

DOI: 10.1007/s10649-010-9264-3 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik


 

 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

Missivbrev  
 

Hej!  

Mitt namn är Martina Persson och studerar till grundskollärare med inriktning mot 

förskoleklass och årskurs 1-3 på Högskolan i Borås. Jag läser nu min sista termin på skolan 

och skriver mitt examensarbete. Syftet med mitt arbete är att ta reda på lärares arbete med och 

uppfattningar kring utomhusmatematik i förskoleklass och årskurs 1-3. Då jag fått 

upplysningar om att ni använder er av detta arbetssätt undrar jag om ni är intresserad av en 

intervju kring detta område. 

 

Jag vill informera om att jag tar största hänsyn till de forskningsetiska kraven. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer att spelas in för att lättare 

bearbeta det material jag får in, men det är endast jag som kommer att lyssna på 

inspelningarna. I arbetet kommer samtliga identitetar att vara skyddade, såväl personer som 

skolor. 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig. 

E-post: sXXXXXX@student.hb.se 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Martina Persson, student 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du varit verksam i skolverksamheten? 

Hur länge har du arbetat med utomhusmatematik? 

Utomhusmatematik 

Hur ser du på begreppet utomhusmatematik? 

Varför arbetar du med det? 

Hur arbetar du med det? 

Är det något särskilt område i matematiken som du arbetar med i utomhusmiljö, i så fall 

varför? 

Vad är tanken att eleverna ska utveckla i arbetet med utomhusmatematik? 

Är samarbete en viktig del i elevernas arbete? 

Uppmanas eleverna att ta hjälp av sina sinnen? 

Finns det något som hindrar arbetet med utomhusmatematik? 

Vad är det specifika i utomhuspedagogiken som gynnar elevers lärande i matematik? 

Gynnas vissa elever mer än andra i arbetet med utomhusmatematik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


