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BAKGRUND: 
 

Matematik finns överallt i vår närmiljö och är mycket mer än bara siffror. Utemiljön kan 

användas på många olika sätt och det är bara fantasin som sätter gränser för vilka. I läropla-

nerna och kursplanen för matematik finns det exempel på mål som fördel kan uppnås på 

andra platser än i klassrummet. Utemiljön kan erbjuda bland annat ett lustfyllt lärande, 

lättillgängliga konkreta material, arbete med kropp och sinnen och en obegränsad stor yta. 

Matematiken är som ett landskap med öar och broar som med fördel kan arbetas med utom-

hus. Utemiljön erbjuder även ett helhetsperspektiv som lockar och utmanar barnen/eleverna 

i deras tänkande.  

 

SYFTE: 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur 14 pedagoger som arbetar med utomhusma-

tematik använder sig av utemiljön som lärandemiljö från förskolan till år fem.  

 

METOD: 
 

Undersökningen har skett genom  kvalitativa intervjuer med 14 pedagoger i förskola upp till 

år fem. 
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RESULTAT: 
 

Samtliga intervjuade pedagoger använder sig av utemiljön i sin matematikundervisning och 

pedagogerna ser många positiva fördelar med att arbeta på detta sätt. En av dessa fördelar är 

att det mesta material finns på plats i utemiljön. Arbetet med matematik utomhus sker oftast 

gruppvis. Var de befinner sig vid arbetet med matematik utomhus och hur ofta de arbetar 

med det varierar. Reflektion är något samtliga pedagoger arbetar med för att synliggöra bar-

nets/elevens lärande. Pedagogerna anser att de flesta matematiska områdena så som talupp-

fattning, rumsuppfattning och de fyra räknesätten med fördel kan arbetas med i utemiljön.  
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1. Inledning 
 

På senare år har intresset för utomhusmatematik ökat och utevistelsen ses inte längre som ett 

avbrott i pedagogiken utan som ett lärandetillfälle. Szczepanski (2007) betonar att ett läran-

de för livet kräver andra lärandemiljöer än klassrummet. Han betonar att pedagoger bör va-

riera den traditionella bokliga bildningen i klassrummet med de sinnliga erfarenheterna i 

utemiljön. För att skapa en helhet i lärandet måste barnen/eleverna tillåtas använda hela sin 

kropp, sina tidigare erfarenheter och kunskaper, sitt intellekt och sin fantasi. 

 

Förr sågs matematiken som en trappa där kunskaperna byggdes på efter hand i olika trapp-

steg. Barnet/eleven ansågs vara tvungen att ta ett trappsteg i taget i en bestämd riktning för 

att komma vidare i sitt matematiska kunnande. Idag vet vi att matematiken finns överallt och 

att de olika matematiska kunskaperna är sammankopplade med varandra (Skolverket, 2005). 

För att barnet/eleven ska få detta sammanhängande lärande menar Molander (2008) att det 

är viktigt att de får uppleva matematiken i konkreta situationer. Det är också viktigt att bar-

nen/eleverna får erfara matematik i olika former och skepnader. Matematik är inte bara siff-

ror utan kan vara hur tallbarren växer eller hur högt trädet är.  

 

Miljön ute bidrar till ett lustfyllt lärande där barnen/eleverna får större möjlighet att lära sig 

av varandra. Utemiljön innehåller otroliga resurser som borde tas vara på mer än vad som 

generellt görs. Olsson och Forsbäck (2006) framhåller utemiljöns fördelar då det gäller barns 

möjligheter till koncentration på den uppgift de tilldelats. I utemiljön finns också goda förut-

sättningar för grupparbete, då pedagogerna lättare kan placera ut grupperna en bit ifrån var-

andra. 

 

Under vår utbildningstid har vi tagit del av utomhusmatematik genom föreläsningar, littera-

tur och vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och genom det utvecklat ett intresse för 

detta område. Liksom teoretikern John Dewey (2004) anser vi att barn/elever bör få arbeta 

med matematik utomhus för att kunna tillämpa dessa matematikkunskaper i verkligheten. 

 

Vi har valt att i denna studie undersöka hur pedagoger använder sig av utemiljön som läran-

demiljö och vilka fördelar de anser ett lärande utomhus erbjuder. Detta för att få en djupare 

förståelse om hur lärandet kan ske, men också om hur pedagogerna planerar, genomför och 

hur reflektionen efteråt ser ut. Studien fokuserar på utomhusmatematik då vi anser det är 

viktigt att synliggöra matematiken som en del av vardagen och att matematiken finns i allt 

och överallt. Vi vill med detta arbeta ge och få inspiration om hur vi kan arbeta med mate-

matik i utemiljön, då vi ser detta som ett viktigt pedagogiskt verktyg i barnens/elevernas 

lärande. 
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2. SYFTE 
 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur 14 pedagoger som arbetar med utomhusma-

tematik använder sig av utemiljön som lärandemiljö från förskolan till år fem.  

 

2.1. Frågeställningar  

 Varför arbetar pedagogerna  med matematik i utemiljön?  

 Hur uppger pedagogerna att de använder utemiljön som lärandemiljö inom ämnet 

matematik? 

 Vad uppger pedagogerna att deras matematikundervisning i utemiljön innehåller? 
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3. BAKGRUND 
 

I detta kapitel redovisas definitionen av begreppen utemiljö och utomhuspedagogik som 

använts i arbetet. Därefter vad som står i de olika styrdokumenten om utomhusmatematik 

och därefter vad som står om utomhusmatematik i litteratur och forskning.  

 

 

3.1. Definition av begrepp 

För vår studie är två begrepp viktiga att definiera. Dessa är utemiljö och utomhuspedagogik. 

 

Utemiljö 

Med begreppet utemiljö avses alla utomhusmiljöer som kan användas i arbetet med matema-

tik. Dessa kan exempelvis vara utomhusgården/skolgården, skogen, skolskogen, ängen, sta-

den, och havet. 

 

Utomhuspedagogik 

När det gäller utomhuspedagogik utgår vi från Szczepanskis definition av begreppet:  

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. (Szczepanski 2009, 

s.15). 

 

 

3.2. Styrdokument 

Det står inte bokstavligen i läroplanerna att matematikundervisningen ska bedrivas utomhus. 

Enligt Ståhl (2009) förutsätter dock en del mål i styrdokumenten att arbetet med matematik 

bedrivs på andra platser än i klassrummet. Ståhl kopplar detta till kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2000a) där det står att man för att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs 

en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens be-

grepp, metoder och uttrycksformer. Hon sammanfattar att kursplanen i matematik föresprå-

kar att barnen/eleverna inte huvudsakligen memorerar algoritmer, räknemetoder, formler 

och tabeller utan att de genom diskussioner i sociala sammanhang arbetar med problem till-

sammans. I skolans läroplan Lpo-94 (Skolverket, 2000b) står det bland annat att grundsko-

lans mål inom matematik är att eleverna ska behärska de grundläggande matematiska tän-

kandet och kan tillämpa det i vardagslivet.  

 

Här följer exempel från läroplanerna som med fördel kan användas i arbetet med matematik 

i utemiljön. I skolans läroplan Lpo 94 (Skolverket, 2006, s.9f) står det att skolan skall sträva 

efter att varje elev: 

 

 Behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet  

 Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda 

sig och få beredskap för livet  

 

I förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2006, s. 9) står det inom matematik att  försko-

lans skall sträva efter att varje barn: 

 

 utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla samman-

hang,  
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 utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum  

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material 

och tekniker  

 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000a) står de mål som eleven ska ha uppnått i slu-

tet av det femte skolåret. Flertalet av dessa mål kopplar Molander, Hedberg, Lättman-

Masch, Wejdmark och Bucht (2007) i sin bok Att lära in matematik ute till olika övning-

ar/uppgifter som övar upp de kunskaper barnen/eleverna behöver för att nå målen. Målen de 

ska ha uppnått är:  

 

 Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- 

och decimalform. 

 förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt 

kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former. 

 kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och 

med miniräknare. 

 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva med några 

viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster,  

 kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider 

samt kunna använda riktningar och kartor. 

 kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt använda elementära 

lägesmått (a.a.). 

 
 

3.3. Utomhusmatematik  

I denna del presenteras utomhusmatematik utifrån litteratur och undersökningar. 

 

3.3.1. Utomhusmatematik som en del i undervisningen 

Det finns många aspekter som lyfts fram som argument för varför utomhusmatematik bör 

vara en del i undervisningen. I skolans läroplan, Lpo 94 (Skolverket, 2000b) kan läsas att 

skolan ska sträva efter att eleverna utvecklar intresse för matematik, utvecklar sin förmåga 

att förstå logiska resonemang och argumentera för sitt tänkande samt inser att matematiken 

har en betydelsefull roll (a.a.). Det gäller därför att pedagogen ger eleverna möjlighet till att 

själva få upptäcka att matematiken finns överallt, även på skolgården, i naturen och i sam-

hället (Molander et al, 2007). 

 

Enligt Lumholdt (2009) kan allt vi gör med barnen på ett eller annat sätt kopplas till mate-

matik. Ute på gården tränar och övar barnen massor av matematik genom leken fast de kan-

ske inte alltid är medvetna om det (a.a.). Det är därför viktigt att pedagogen synliggör ma-

tematiken utomhus och inte betraktar utemiljön som ett avbrott i pedagogiken utan snarare 

tvärt om (Norén-Björn, Mårtensson och Andersson, 1993).  

 

Alla barn lär sig på olika sätt och genom att pedagogerna använder sig av varierade praktis-

ka uppgifter/övningar utomhus inom ämnet matematik kommer fler elever lättare att hitta 

sitt sätt att lära. För pedagogen innebär detta inte någon större arbetsbörda, bara ett annat sätt 

att arbeta på. Genom att arbeta med matematik utomhus ger vi eleverna upplevelser och er-

farenheter som i sin tur kommer att leda till att eleverna tar till sig mer information och kun-

skap än vid klassrumsundervisning baserad på matematikboken (Molander et al, 2007). Ge-

nom att flytta ut undervisningen blir lärandet meningsfullt och det gäller även inom matema-
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tiken (Hammerman, Hammerman och Hammerman, 2001). Forskaren William Glasser har i 

sin studie kommit fram till att man endast tillgodogör sig 10 % av det man läser och hela 80 

% av det man upplever, de konkreta upplevelserna är därför viktiga i barnen/elevernas lä-

rande (Molander et al, 2007). 

 

En studie Szczepanski (2009) gjort visar att kroppsrörelsen har en stor betydelse för 

barns/elevers inlärning. Den visar också att lärarna ser möjligheter att förmedla förstahands-

erfarenhet, tillförlitlighet och ökad sinnesstimulering i utomhusmiljön. Det utomhuspedago-

giska rummet erbjuder platser för lärande i alla ämnen men de ämnen som utemiljön gynnar 

bäst är naturorientering och matematik. Studien visar också hur viktigt det är att bar-

nen/eleverna får möjlighet att möta det konkreta lärandet på dess naturliga plats. Så att lä-

randet blir mer naturligt. Utemiljön skapar utrymme för spänning, fascination, utmaningar 

samt möjlighet till fysisk aktivitet lika väl som reflektion och vila (a.a.).  

 

3.3.2. Matematik och matematiskt material i utemiljön 

Olika författare lyfter fram en mängd olika material som kan användas i arbetet med mate-

matik. Sellgren (2003) skriver att naturen är full av matematik. Det är inte bara antal, ålder, 

vinklar utan även grässtråets cylinderformade stjälk och bofinkens vingmönster. En annan 

författare som också skriver om naturens matematik är Kristin Dahl (1991). I hennes bok 

Den fantastiska matematiken skriver hon att människan i alla tider använt sig av matematik 

för att förstå världen och att världen på så sätt innehåller matematik. Matematiken kan ex-

empelvis användas för att räkna ut hastigheten ett fordon rör sig i och hur lång tid det tar 

innan fordonet når sitt mål (a.a.). Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) skriver att 

utemiljön erbjuder en mängd material som kan användas inom ämnet matematik. Barnen 

kan använda sig av stenar som pengar när de leker affär, de kan samla dem, jämföra dem, 

sortera dem, känna olika vikter med mera. Med hjälp av pinnar kan barnen mäta olika före-

mål, sortera olika längder med mera. När snön kommer kan barnen bygga och få känna på 

känslan av höjd, mått, form och rum. Vattnet är också en tillgång som barnen kan leka med 

oavbrutet utan att tröttna. Barnen kan ösa vatten mellan olika föremål och på så vis få en 

känsla av volym då vissa föremål har större/mindre volym. Cyklar är något som finns på 

nästan varenda gård och barnen kan cykla snabbt och långsamt. Barnen kan räkna cyklarna, 

jämföra dem, sortera dem i storleksordning. Oftast finns det inte en cykel var till barnen utan 

då får de chans att träna på turordning. Pedagogen kan också bestämma en viss tid barnen 

får cykla var, exempelvis du får cykla tre varv runt huset sedan är det Linas tur. I sandlådan 

kan barnen ösa sand i olika formar, stora/små hinkar och former som rymmer olika mycket 

sand och väger olika mycket (a.a). 

 

I boken Alla kan lära sig matematik (Olsson och Forsbäck, 2008) skriver författarna att pe-

dagogerna ska hjälpa barnen att få erfarenheter och skaffa sig referenser för att exempelvis 

kunna uppskatta längd och vikt samt att kunna bedöma rimlighet. Matematik förekommer i 

vardagen i form av bland annat längd, massa/vikt, volym, area och tid (a.a.). Små barn jäm-

för pinnar och lägger dem intill varandra för att se längdskillnaden. Författarna menar att 

barnen ska få möjlighet att knäcka koden för mätningens princip det vill säga ange hur 

många mätenheter långt ett föremål är. Den första träningen är att kunna välja en lämplig 

mätenhet som passar det föremål som skall mätas exempelvis centimeter till glasspinne och 

kilometer till elljusspåret. Ett exempel på att träna enheter kan vara att uppskatta hur många 

steg det är till garaget, hur många meter långt huset är och hur många centimeter långt bor-

det är (a.a.). 

 

Närmiljön runt förskolan har många möjligheter i arbetet med matematik såsom hus, träd, 

bilar, större djur och småkryp. Med hjälp av husen kan pedagogen och barnen tillsammans 
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prata om olika matematiska begrepp så som små och stora, lägre och högre. Räkna hur 

många dörrar, fönster det finns och vilka former husen har. Träd kan användas på flera sätt, 

exempelvis se att de är olika höga, har olika många grenar och former. Med hjälp av trädens 

löv kan pedagogen samtala med barnen om form, storlek och färg. På samma sätt kan de 

arbeta med föräldrars, personals bilar. Tillsammans med pedagogerna kan barnen även räkna 

dem, benämna färgen, formen och storleken på bilarna. Även djuren i naturen går att sortera 

efter olika egenskaper. Genom att arbeta med närmiljön blir matematiken en del av vardagen 

vilket är viktigt (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2007). När pedagogerna går på ut-

flykt med barnen kan barnen och pedagogerna tillsammans studera fotavtryck, skuggor med 

mera. Det är viktigt att inte glömma bort att fråga barnen under tiden de utforskar ”Hur de 

tänker, hur de vet” så att de själva får sätta ord på det de gör (Dahl och Rundgren, 2004).  

 

Mönster går att finna överallt och Ulin (1996) betonar vikten av att skolans geometriunder-

visning stimulerar eleverna till att skapa mönster. Barn är snabba på att upptäcka mönster 

som finns på bland annat kläder, tegelmurar, trottoarer och husfasader (Olsson och Fors-

bäck, 2008). Denna mönstermedvetenhet underlättar räknandet. Om 40 - 1 = 39 kan man se 

mönstret att 50 - 1 = 49. Genom att tidigt träna på att se uppbyggnaden av olika mönster 

uppfattas mönster och samband i högre matematik enklare (a.a.).  

 

Säljö (2000) diskuterar vikten av inlärning genom erfarenheter.  Dessa erfarenheter skriver 

han inte är begränsade till våra egna erfarenheter. Han menar att människan är en kommuni-

kativ varelse som är sinnad till att samspela med andra och att man lånar och byter informa-

tion av andra och på så sätt tar del av andra personers erfarenheter. Detta kan kopplas till 

matematikinlärning och vikten av att arbeta i grupp för att få ta del av varandras kunskaper 

och erfarenheter (a.a.).  

 

3.3.3. Kreativitet och problemlösning i utemiljön 

Utomhusmatematiken kan vara problembaserad och kan bland annat bidra till att bar-

nen/eleverna lättare lär in nya saker. Ståhl (2009) skriver att när eleverna arbetar med mate-

matik ute kan det innebära att de blir friare i tanken och mer kreativare än inomhus. Ute har 

eleverna fokus på processen fram till målet och inte bara målet som det oftast blir när de 

räknar i böckerna. Matematiken blir mer problembaserad ute (a.a.). Bergnéhr (2009) skriver 

att utevistelsen är bra för barns och vuxnas hälsa. Den är även främjande för fantasi och ut-

veckling, den ger större upplevelser vilket i sin tur skapar minnen, de blir också färre kon-

flikter och en allmänt lugnare stämning hos barnen vilket bidrar till att de har lättare att lära 

sig nya saker (a.a.). En aktuell vetenskaplig studie visar att genom att använda sig av en va-

riationsrik utomhusmiljö ökar eleverna sin koncentrationsförmåga (Szczepanski, 2008). 

Barnen/eleverna mår bättre och blir mindre stressade när delar av undervisningen förläggs i 

den omgivna natur/kulturmiljön, vilket bidrar till att barnen/eleverna tillägnar sig undervis-

ningen bättre (a.a.) Återkommande vistelse i naturen med barnen är därför bra, som lärare 

behöver man inte kunna vad allting heter i naturen, men man bör känna till att man kan nytt-

ja naturen som läromedel i en mängd olika ämnen, bland annat matematik (Klang, Skog-

lund, Söderdahl och Virdhall, 1994). 

 

I boken Att lära in matematik ute (Molander et al, 2007) skriver författarna att matematiken 

också handlar om självförtroende, kunna lösa problem och förstå grundläggande begrepp. 

Detta får barnen möjlighet att träna väldigt bra i utemiljön, då barnen kan använda hela sin 

kropp och sina sinnen (a.a.). Naturen är medgörlig och barn i alla åldrar kan på ett friare sätt 

hantera den och snabbt se förändringar som de åstadkommer (Norén-Björn et al, 1993). Ber-

gius och Emanuelsson (2008) skriver även de om hur barnens reflektioner av tidigare erfa-

renheter och upplevelser hjälper dem i deras problemlösande och på så vis inhämtar ny kun-
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skap. De menar att man i sitt lärande utgår ifrån sina tidigare kunskaper för att på så vis 

kunna lösa problem, exempelvis vad kan hända om jag gör si eller så, hur kan jag göra och 

hur bör jag inte göra (a.a.). Dewey (2004) menar även han att det är detta tänkande (reflek-

tion) som utvecklar lärandet. 

 

3.3.4. Att lära matematiska begrepp i utemiljön  

Det matematiska språket tränas med fördel i utemiljön. De flesta kan redan behärska mycket 

av det matematiska språket fast de inte tänker på det, det behöver inte bara vara tal utan är 

också begrepp som exempelvis långt borta, nära, stor och liten (Lumholdt, 2009). Det ma-

tematiska språket bör kunna förstås och användas, av både pedagoger, barn och elever (Mo-

lander et al, 2007). Granberg (2000) skriver att genom att i leken bygga fördämningar, broar 

får barnen både fysiska erfarenheter såsom vattnets kraft och sakers flytförmåga, vilket i sin 

tur lägger grunden för kunskaper som matematik. Barnen får samtidigt det språk de behöver 

av pedagogen, för att kunna sätta ord på sina upplevelser och upptäckter (a.a.).  

 

Malmer (1990) skriver att det matematiska språket har större betydelse för inlärningen än 

vad man tror och att pedagogen därför bör ägna mer tid åt detta än vad som vanligen görs. 

Med hjälp av språket kan barnen/eleverna lättare bygga upp och utveckla de begrepp som 

finns inom matematiken och på så vis förstå sig på den. Hon skriver också att man med hjälp 

av språket som redskap når ny kunskap genom att man frigör sig från olika sammanhang och 

på så vis förstår olika begrepp och relationer (a.a.).  

 

Författarna till boken Matematik från början (Ahlberg och Wallby, 2000) skriver om hur 

viktigt det är att de matematiska symbolerna förs in i undervisningen i barnens takt och på 

barnen nivå, så att barnen har möjlighet att ta till sig det nya språket och förstår vad det är 

det betyder (a.a.). Författarna Berggren och Lindroth (1998) skriver om att det inte är de 

fackliga orden som är viktiga i det matematiska språket utan de vardagsrelaterade såsom 

exempelvis dubbelt så många, hälften, mer och mindre. Kan barnen/eleverna detta språk har 

de enklare att kommunicera i matematik (a.a.). 

 

3.3.5. Matematiklärande 

I matematiklärandet är det viktigt att barnen/eleverna känner meningsskapande. Holden 

(2001) skriver om hur viktigt de är att barnen/eleverna känner lust i att arbeta med matema-

tik, annars blir matematiken tråkig. Det gäller därför att matematikuppgifterna förekommer i 

barnen/elevernas vardag så att de känner att de har nytta av matematiken i vardagen.  

 

I Uteboken (Norén-Björn et al, 1993) skriver författarna att barnen genom kunskap om verk-

ligheten skapar föreställningar i vardagssituationerna vilket är nödvändigt för deras utveck-

ling. Barnet blir motiverat när miljön både lockar och utmanar de att delta. Genom att exem-

pelvis göra en torgutflykt med barnen får de en mängd olika intryck, de får en inblick i plat-

sen, människorna och får se vad de kan använda pengar till samt vad saker och ting kostar 

(a.a.). Genom att ta med barnen till en affär kan de träna lägesord, ordningstal,  jämföra pri-

ser,  räkna ut rabatt, procent och jämförpriser. Affären är en mycket bra lärandemiljö (Ols-

son och Forsbäck, 2008).  

 

Olsson och Forsbäck (2008) skriver att ett lärande sker enkelt när det är meningsfullt. För att 

skapa meningsfullt lärande kan pedagogerna använda sig av leken där situationer gestaltas 

genom handling (Lindqvist, 1996). I hemmen är det lätt att skapa dessa meningsfulla läran-

desituationer. Detta tar Olsson och Forsbäck (2008) upp med exemplet att baka med sina 

barn i hemmet och då samtidigt träna måttenheter. Detta är en lärandesituation som är svåra-

re att utföra i helklass. Aaron Antonovsky (1923-1994) skriver även han om hur viktigt det 
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är att det vi gör med barnen/eleverna är meningsfullt. Barnen skall vilja lära sig nya saker 

och se alla situationer som något de vill kämpa för även om det känns hopplöst (Antonovs-

ky, 2005).  

 

3.3.6. Utomhusmatematik som ett sätt att koppla samman teoretisk och praktisk ma-

tematik 

Det är betydelsefullt att sammankoppla teori och praktik i barnens utveckling. Szczepanskis 

(2009) studie visar platsens betydelse för ett lärande utomhus där den fysiska miljön i natu-

ren och upplevelserna bidrar till ett lärande som utgår ifrån ett praktiskt arbete. Denna verk-

lighetsanknytning är ett komplement till den teoretiska kunskapen som eleverna tidigare har 

fått inomhus. I sin studie skriver författaren vidare att utomhuspedagogiken kan ses som ett 

möte med platsen och objektet för lärandet, som bygger på växelverkan mellan verkliga 

upplevelser och textbaserat lärande. Utomhuspedagogiken är enligt Szczepanski ett hand-

lingsinriktat lärande där kunskapsutveckling sker genom en aktivitet, där platsen för lärandet 

utomhusmiljön blir ett objekt. Utomhuspedagogiken kan ses som ”ett sätt att lära” (a.a.). 

 

Butterworth (2000), en av Englands ledande specialister på kognitiv neuropsykologi, menar 

att barn utvecklar färdigheter inom matematiken långt innan de börjar skolan. Dessa kun-

skaper är lärda utanför skolan och är ofta vardagskunskaper. Butterworth skriver att alla 

använder sig av matematik. En snickare måste kunna utföra komplicerade multiplikationer 

och divisioner för att veta hur mycket virke som skall köpas in. Detta kallas för situationsin-

lärning då man lär sig under meningsfulla omständigheter. Denna situationsinlärning kan 

med fördel skapas vid utomhusmatematiska övningar/uppgifter. Utomhuspedagogiken och 

den traditionella klassrumspedagogiken bör komplettera varandra. Eleverna stärker sin asso-

ciationsförmåga, är mer öppna och kreativa för nya lösningar samt kommer ihåg det de lärt 

sig bättre när de får möjlighet att omsätta det de lärt sig i teori i praktisk handling (a.a.). 
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4. TEORETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

Då vårt syfte var att ta reda på hur 14 pedagoger arbetar med utomhusmatematik passar filo-

sofen John Deweys (1859-1952) pragmatiska teori om lärande bäst. Pragmatismen är den 

teori som utomhuspedagogiken grundats på, en teori som betonar vikten av att teori och 

praktik förenas (Brügge och Szczepanski, 2004). Dewey (2004) talade om viken av att; an-

vända utemiljön i lärandet, arbeta utifrån barnens/elevernas intressen och erfarenheter och 

förstå ett sammanhang med hjälp av reflektion. Enligt Dewey är skolans funktion att ge bar-

nen/eleverna lärande som de kommer att ha nytta av yrkesmässigt och personligt och att 

detta på bästa sätt sker genom praktiska övningar där skolan ska utveckla barnens/elevernas 

förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande.  

 

 

4.1. Utemiljön 

Dewey (2004) menade att om man vill väcka tankar till liv och inte bara ord utan innehåll 

borde varje ämne utgå ifrån att vara så lite skolmässig som möjligt. Att vara skolmässig i 

detta sammanhang menas att lärandet sker inom skolans väggar. Detta kan knytas till utom-

husmatematik och hur viktigt det egentligen är att vara ute med sina barn/elever. Dewey 

menade att barnen/eleverna ska få praktisk kunskap för att kunna fungera i det verkliga livet, 

utanför skolan. Han ville att skolan skulle innehålla mer praktiska moment i autentiska mil-

jöer för att lärandet skulle bli så verklighetsbaserat som möjligt. Dahlgren och Szczepanski 

(1997) menar att utomhuspedagogiken ska utgå från ett erfarenhetsbaserat lärande där ett 

lärande sker genom att utföra praktiska moment i en verklighetsbaserad miljö. 

 

 

4.2. Kropp och sinnen 

Dewey (1999) menade att genom att använda sig av sina sinnen och sin kropp i lärande fås 

ett samband om tinget. Han skriver att kroppen behöver få utlopp för sin energi vilket ger 

problem i den traditionella skolundervisningen där stillhet och tystnad premierades. Dewey 

hävdade att en sådan undervisning är tröttsam för både lärare och barn/elever och att lära-

rens huvudsakliga syfte ändras från undervisning till att upprätthålla regler om tysthet och 

stillsamhet. Denna undervisning är mycket olikt barns naturliga lek där inlärningen ofta 

sker. Den traditionella undervisningen ansåg Dewey skiljer kroppen från själen. Han före-

språkade att använda de kroppsliga förmågorna i alla lärandesituationer för att förstå sam-

manhang och samband.   

 
… alla sätt som håller tillbaka den kroppsliga aktiviteten så att en separa-

tion mellan kropp och själ blir resultatet är mekaniska. /…/ När medvetan-

det separeras från den omedelbara verksamheten med ting placeras tyngd-

punkten på saker på bekostnad av relationer eller samband (Dewey, 1999, 

s. 187). 
 

Genom användandet av sinnen styrs information från omvärlden till medvetandet (Dewey, 

1999). Kroppen och sinnena är vägen till lärorika erfarenheter, det vill säga att bar-

nen/eleverna lär sig av sina erfarenheter (a.a.).  
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4.3. Intressen och erfarenheter 

Dewey ansåg teori och praktik gå hand i hand. Begreppet ”learning by doing” – lära genom 

att göra är en del av hans teori, där lärandet utgår ifrån de erfarenheter man har (Dewey, 

2004). Han menade att eleven utvecklas genom ett socialt samspel med sin omvärld där ele-

verna måste få pröva och experimentera utifrån deras egna intressen. Han ansåg att man be-

höver arbeta praktisk med en sak för att verkligen förstå sammanhanget och innehållet.  

 

Dewey skrev om två faser inom erfarenhet, den aktiva och den passiva. I den aktiva erfaren-

hetsfasen kommer erfarenheten genom att barnen/eleverna praktiskt fått pröva på och expe-

rimentera om någonting. I den passiva fasen går läraren igenom något som barnen/eleverna 

finner sig i. Med detta menas att läraren berättar något som barnen/eleverna låter sig tro på 

utan att själva pröva och experimentera. Lärarens uppgift i detta menade Dewey är att leda 

och vidga barnens/elevernas erfarenheter med ett lärande utanför skolans väggar. Sambandet 

mellan den aktiva och passiva erfarenheten delger hur värdefull barnens/elevens erfarenhet 

blir (Dewey, 1999).  

 

 

4.4. Reflektion 

Dewey menade att kunskap skapas genom att eleverna experimenterar utifrån sina förkun-

skaper för att sedan lära sig något av det via reflektion (Dewey, 2004). Han tryckte på vikten 

av reflektion för att förstå sammanhang om vad som gjorts och varför. För att förstå ett 

sammanhang menade han att individens tankar om sin egen erfarenhet, lärande och utveck-

ling måste sammankopplas. Detta menade han sker genom tänkande/reflektion. I tänkandet 

innefattar elevens erfarenheter, vilka ingår i ett samband mellan att göra eller pröva något 

och det som händer eller sker. Tänkandet är att fastställa sambanden mellan det som görs 

och följderna av det (a.a.). Reflektion om vad som gjorts och varför utvecklar tänkandet 

(Dewey, 1999). 

 
Ingen meningsfull erfarenhet är möjlig helt utan tänkande. /…/ Vi analyse-

rar just för att förstå vad som binder samman orsak och verkan, handlig 

och konsekvens (Dewey, 1999, s. 189).  
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5. METOD 
  

Detta kapitel redogör för den metod och det redskap som använts i undersökningen, hur vår 

planering och vårt genomförande sett ut, vilket urval som finns med, hur vår bearbetning 

och analys har gjorts, forskningsetik,  och hur vi har gjort för att undersökningen ska bli så 

tillförlitlig och giltig som möjligt.  

 

5.1. Kvalitativ metod  

Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi anser att det var den som passande till vårt 

syfte, som är att undersöka hur 14 pedagoger som arbetar med utomhusmatematik använder 

sig av utemiljön som en lärandemiljö. I en kvalitativ undersökning menar Starrin och Svens-

son (1994) att den är subjektiv, det vill säga att den fokuserar på individen och hur han/hon 

tolkat och ser på verkligheten. Då vi vill undersöka hur pedagogerna arbetar med utomhus-

matematik, är vi intresserade av deras uppfattningar om utomhusmatematik och hur de an-

vänder sig av det i sitt arbete. Det gäller att se verkligheten genom respondentens ögon och 

försöka förstå hur han eller hon resonerar kring en viss fråga (Trost, 2005). Patel och Da-

vidsson (2003) beskriver att när en kvalitativ undersökning genomförs inskaffas en djupare 

kunskap om ämnet. Detta var en av avsikterna med undersökningen, då vi ville få fram hur 

de intervjuade använde sig av matematik i utemiljön. Inom den kvalitativa metoden finns det 

olika forskningsredskap att använda för att få fram det som syftet avser att undersöka. I vår 

undersökning valde vi att  använda oss av intervjuer som redskap. 

  

 

5.2. Kvalitativ intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju innebär att inter-

vjuaren ställer enkla frågor och får innehållsrika svar, som ger ett rikt material att arbeta 

med (Trost, 2005). För att en kvalitativ intervju ska bli så bra som möjligt är det därför vik-

tigt att intervjuaren är påläst om det som skall undersökas, för att lättare förstå den intervju-

ades sätt att tänka (a.a). Vid planering av en intervju är det viktigt att veta syftet med inter-

vjun - vad är det jag vill veta? Den egna förförståelsen ska skrivas ner för att sedan kunna 

fundera över vilket urval som ska ingå (Kihlström, 2007).  

 

Vi valde att använda oss av en ostrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju liknar ett 

vanligt samtal mellan intervjuaren och den intervjuade (Eliasson, 2006). I vår intervjuplan 

(bilaga 1) i valde vi att ha en övergripande fråga där pedagogerna fick berätta om hur de 

använde sig av matematik i utemiljön. Till huvudfrågan hade vi formulerat stödfrågor om 

ämnet som ställdes beroende på hur samtalet utvecklades. Dessa stödfrågor handlade om 

vilka hjälpmedel pedagogerna använde sig av, var någonstans i utemiljön pedagogerna arbe-

tade, vilka matematiska övningar/uppgifter de använde sig av, vilka matematiska områden 

som de berörde, vilka fördelar de intervjuade ansåg att utomhusmatematik hade, hur ofta de 

var utomhus och arbetar med utomhusmatematik, om eleverna arbetar i grupp eller individu-

ellt och hur reflektionen efteråt såg ut. Dessa stödfrågor ställdes till de respondenter, som 

inte  spontant tog upp de områdena under intervjun, eller för att vi skulle få ett så uttöm-

mande svar från de intervjuade och för att fördjupa förståelsen av det som den intervjuade 

berättade. 
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5.3. Urval 

Med utgångspunkt i studiens syfte valde vi att intervjua pedagoger som arbetade med utom-

husmatematik. Urvalet skedde genom tidigare kontakter, genom sökningar via Internet och 

med hjälp av kommuner som hjälpte till att leta fram pedagoger som arbetade med utom-

husmatematik. Samtliga pedagoger i undersökningen arbetar inom Västra Götalandsregio-

nen inom förskola och skola upp till år fem med utomhusmatematik. Förskolorna och sko-

lorna är både kommunala och privata.  

 

Sammanlagt har 14 stycken intervjuer genomförts på sju förskolor (varav tre var Ur och 

Skur förskolor), en förskoleklass och fyra klasser (år 2-5). Valet av att använda oss av Ur 

och skurförskolor var inte grundat på deras pedagogik utan för att de uppfyllde vårt enda 

krav, att de arbetade med matematik utomhus. I urvalet fanns bland annat en utomhuspeda-

gog, flera som är utbildade inom matematik, en matematikutvecklare och en förskola som är 

profilerad inom matematik och använder sig mycket av utomhusmatematik i sin dagliga 

verksamhet.  

 

5.3.1. Presentation av de 14 pedagogerna 

 

Kerstin Född 1956, utbildad matematik- och naturkunskapslärare år 1-7, tog examen 

1998, har en magisterexamen i miljö och utomhuspedagogik. Skolan ligger i 

utkanten av en större stad.    

Tanja  Född 1965, utbildad lådstadielärare, tog examen 1988, är även utbildad i SV 2. 

Skolan ligger i utkanten av ett mindra samhälle.  

Vanja Född 1949, utbildad förskollärare, tog examen 1991. Förskolan ligger i ett 

mindre samhälle. 

Bodil Född 1950, utbildad förskollärare, tog examen 1981. Förskolan är en Ur- och 

Skurförskola och ligger i utkanten av en större stad.  

Asta Född 1953, utbildad lågstadielärare med specialisering inom matematik och 

idrott, tog examen 1975. Skolan ligger i en mindre stad. 

Kristina Född 1948, utbildad förskollärare, tog examen 1975. Förskolan ligger i ett 

mindre samhälle. 

Sara Född 1960, utbildad förskollärare, tog examen 1981. Förskolan ligger i utkan-

ten av en större stad. 

Madeleine Född 1968, utbildad förskollärare, tog examen 1988, är profilerad inom försko-

lebarns lärande i matematik och svenska, har även genomfört en matematikut-

veckling inom kommunen. Förskolan ligger i utkanten av en mindre stad. 

Jonna Född 1970, utbildad förskollärare, tog examen 1991, har vidareutbildat sig 

inom små barns matematik. Förskolan ligger i utkanten av en mindre stad. 

Gunilla Född 1961, utbildad utomlands som lärare 1-7 i matematik och naturvetenskap 

och tog där examen 1981, i Sverige blev hon godkänd lärare 1992, arbetar som 

matematikutvecklare. Skolan ligger på landsbygden utanför ett mindre samhäl-

le. 

Sabina  Född 1981, utbildad förskollärare med specialisering inom matematik och 

svenska, tog examen 2008. Förskolan är en Ur- och Skurförskola som ligger i 

en stor stad. 

Signe Född 1974, utbildad förskollärare, tog examen 2000. Förskolan är en Ur- och 

Skurförskola och ligger i utkanten av en större stad. 

Gudrun Född 1955, utbildad förskollärare, tog examen 1975, vidareutbildad inom di-

daktik. Förskolan ligger i utkanten av en mindre stad. 
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Siri Född 1980, utbildad förskollärare, tog examen 2006. Förskolan ligger i ett 

mindre samhälle.  

 

 

5.4. Planering och genomförande 

 

Vid planering av undersökningen började vi att diskutera vår förförståelse inom ämnet ut-

omhusmatematik. Det som vi kom fram till var att vi saknade en idébank med övning-

ar/uppgifter som kan tillämpas i arbetet med utomhusmatematik. Detta är även något vi sak-

nat ute på de förskolor/skolor vi besökt under utbildningen. I samband med att vi diskutera-

de vår förförståelse inom utomhusmatematik letade vi upp relevant litteratur inom ämnet. 

Genom litteraturen fick vi både en större kännedom om och förförståelse för ämnet som 

skulle undersökas vilket Kihlström (2007) menar är en viktig del av en studie.  

 

Därefter gjordes ett urval av pedagoger som skulle tillfrågas om de ville delta i undersök-

ningen. Vi formulerade ett missivbrev (bilaga 2), där information om undersökningens syfte 

och de regler som Vetenskapsrådet rekommenderar att man ska följa vid en intervju (Veten-

skapsrådet, 2002). Kontakten med urvalsgruppen skedde via telefon, där vi fick en bekräftel-

se av pedagogerna att de var intresserade av att delta i undersökningen. Då bestämdes också 

tid och plats för intervjutillfället. Vi mailade därefter vårt missivbrev till de tillfrågade peda-

gogerna i urvalsgruppen. Det var endast en pedagog som inte kunde delta, detta på grund av 

tidsbrist. 

 

Vi delade upp intervjuerna mellan oss, eftersom de intervjuade enligt Trost (2005) kan kän-

na sig i underläge om det är flera intervjuare som deltar i undersökningen. Vid genomföran-

det av intervjuerna valde de intervjuade pedagogerna ut platsen där intervjun skulle genom-

föras. Vi frågade de intervjuade om vi fick spela in intervjun för att på så sätt inte missa nå-

got väsentligt, men också för att som Lantz (1993) påpekar att det underlättar bearbetningen 

och för att i efterhand kunna höra så att inga ledande frågor ställts (Kihlström, 2007). Under 

intervjun fördes även stödanteckningar som ett komplement till det bandade materialet. 

Kihlström (2007) rekommenderar att en intervju inte ska överstiga 60 minuter. Våra inter-

vjuer varade i allt från 20 till 50 minuter. 

 

 

5.5. Forskningsetik 

Vi har tagit del av de regler och anvisningar som Vetenskapsrådet, (2002) rekommenderar, 

när en undersökning ska genomföras. Dessa rekommendationer består fyra huvudkrav och 

dessa har vi tagit hänsyn till. I linje med informationskravet, har vi informerat de pedagoger 

som har deltagit i undersökningen om syftet för undersökningen, vilken uppgift de intervju-

ade har samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Vi har även tagit hänsyn till samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själv har rätt till att 

bestämma över sin medverkan. De kan avbryta sin medverkan när de så önskar utan att de 

ger upphov till negativa följder för dem, exempelvis påtryckningar från forskarens sida. I 

linje med konfidentaliteteskravet ges största möjliga konfidentalitet, där inga utomstående 

kan ta del av  deltagarnas personuppgifter, var någonstans undersökningen är gjord och i 

resultatet har vi använt oss av fingerade namn. Vi har även informerat om nyttjandekravet, 

där de insamlande uppgifterna om enskilda personer får endast användas för forskningsän-

damål. I det missivbrev (bilaga 2) som mailades ut informerades deltagarna om detta, och 

också vid intervjutillfället. 
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5.6. Bearbetning och analys  

Den kvalitativa databearbetningen kan delas upp i tre steg. Dessa är datainsamling, datare-

duktion och att söka mönster (Lantz, 1993). I datainsamlingen bearbetades intervjuerna. Vi 

lyssnade igenom våra intervjuer, och transkriberade materialet så exakt som möjligt. I data-

reduktionen läste vi tillsammans igenom det transkriberade materialet, och via datorns hjälp, 

klippte vi in liknande svar som kom att utgöra olika teman. Dessa teman grupperades utifrån 

våra frågeställningar (se bilaga 1), vilket Malmqvist (2007) förespråkar. Därefter sökte vi 

mönster i de olika teman och fann tre didaktiska huvudrubriker; Pedagogernas syn på utom-

husmatematik, Pedagogernas arbete med utomhusmatematik och Matematiska områden pe-

dagoger arbetar med utomhus.  

 

 

5.7. Tillförlitlighet och giltighet  

För att studiens resultat ska vara användbara för andra krävs det att den är tillförlitlig och 

giltig. Med tillförlitlighet menas att om undersökningen skulle upprepas under likartade för-

hållanden skulle den ge samma resultat (Eliasson, 2006). Eliasson skriver att ju mer resulta-

tet går att lita på desto högre tillförlitlighet har studien. Hon skriver att studien ska vara tyd-

lig i avseendet till hur undersökningen ska genomföras så att den blir likartad vid varje till-

fälle. Med detta menas att intervjuerna inte ska ha olika upplägg beroende på vem som 

genomför dem. Vi valde en inledande öppen berättarfråga om hur pedagogerna arbetar med 

matematik utomhus. Denna fråga var samma oberoende av vem som intervjuade. Detta är ett 

mått på studiens tillförlitlighet då samma fråga ställdes inledningsvis till samtliga pedago-

ger. Vi spelade in våra intervjuer, för att få med allt som sagts under intervjun, då detta ock-

så ger en högre tillförlitlighet (Kihlström, 2007). Vid transkriberingen av intervjun lyssnade 

vi igenom det inspelade materialet och skrev ner det så exakt som möjligt. Eliasson (2006) 

skriver att dokumentation på detta sätt ger en hög tillförlitlighet. Enligt Lantz (1993) ger 

valmöjligheten att delta i studien en högre tillförlitlighet då den intervjuade bestämmer om 

han eller hon vill svara på frågan/frågorna eller inte vilket också framgick av vårt missivb-

rev. Detta meddelades även muntligt innan intervjun påbörjades.  

 

Med giltigheten för en studie menar Eliasson (2006) och Kihlström (2007) att studien under-

sökt det som avsett att undersökas. I vår undersökning har vi intervjuat de pedagoger som 

arbetar med matematik i utemiljön. Då pedagogernas arbete utgör grunden i undersökning-

en, har vi enbart riktat oss till dessa vilket ger en högre giltighet. För att höja giltigheten för 

studien har vi följt vår intervjuplan (bilaga 1) för att få relevant data som passar syftet till 

undersökningen. Den öppna berättarfrågan återföljdes ibland av följdfrågor. Vi har som Ky-

lén (2004) förespråkar använt följdfrågor för att leda in den intervjuade till det område som 

är aktuellt för undersökningen. Detta menar han ger en större giltighet då intervjusvaren blir 

relevanta för undersökningen.
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6. RESULTAT 

 

I detta kapitel redovisas de teman som framkommit under intervjuerna. Kapitlet inleds med 

varför de intervjuade pedagogerna arbetar med utomhusmatematik och fortsätter sedan med 

hur de arbetar med matematiken i utemiljön, vilka material de använder sig av, hur ofta de är 

ute, hur gruppindelningar ser ut och så vidare. Kapitlet tar sedan upp vilka olika matematis-

ka områden pedagogerna arbetar med i utomhusmatematik så som rumsuppfattning, sorter-

ing/klassificering, taluppfattning, de fyra räknesätten och geometri.  Kapitlet avslutas med 

en kort sammanfattning. 

 

 

6.1. Pedagogernas syn på utomhusmatematik  

Av intervjuerna framgår att pedagogerna ser flera fördelar med att arbeta med matematik i 

utemiljön.  
 

6.1.1. Utomhusmatematik utifrån läroplaner och kursplanen i matematik  

De flesta intervjuade pedagoger arbetar utifrån läroplanerna och kursplanen för matematik i 

sitt arbete med matematik i utemiljön. Kerstin berättade att utomhusmatematik kan uppfylla 

läroplanernas och kursplanernas mål och strävansmål, inom matematik. Hon menar att de 

flesta uppgifter som görs inomhus även kan användas utomhus och då bli mer konkret och 

förståligt för eleven.    

 
Istället för att träna tiokompisarna i matteboken kan man träna detta med 

kottar och pinnar i skogen på ett konkret sätt /…/ Vi arbetar alltid efter lä-

roplanen när vi är ute (Kerstin, skola år 1-3).  
 

Tanja berättar att det i kursplanen för matematik står beskrivet att ämnets syfte och roll ska i 

matematiken ”ge insikt i ämnets historiska utveckling”. Hon anser att det historiska perspek-

tivet får mer relevans vid utomhusmatematik. Tanja ger exemplet med vargbenet. Hon berät-

tar om det 30 000 år gamla vargbenet som hittades i Tjeckien för en tid sedan på vilket nå-

gon hade ristat streck fem och fem i två serier. För att få relevans i denna verkliga berättelse 

får eleverna hitta ett gammalt vargben (en pinne som pedagogen ristat in linjer i) tillsam-

mans med pedagogen diskuterar eleverna vem som kan ha ristat i benet och varför den har 

gjort den. Detta menar hon är en bra uppgift att använda för att barnen/eleverna ska få insikt 

i hur matematiken såg ut förr i tiden. 

 
Vi arbetade med vargbenet /…/ det ger barnen information om hur mate-

matiken användes förr /…/ Det blir mer konkret för eleven när man lägger 

upp matten på det sättet. /…/ Barnen blir jättenyfikna och tycker det är 

spännande att få hitta ett vargben i skogen (Tanja, skola år 1-5).  
 

6.1.2. Utemiljön – ett lustfyllt lärande där eleverna blir friare i tanken 

Hälften av de intervjuade pedagogerna poängterar att utomhusmatematiken bidrar till ett 

lustfyllt lärande. Detta lustfyllda lärandet menar Tanja leder till att barnen/eleverna vågar 

visa en annan sida av sig själva när de kommer ut.  

 
 När barnen har roligt vågar de visa alla sina sidor /…/ Eleverna visar en 

helt annan sida av sig själv när de kommer ut. Blyga barn tar för sig mer 

och vissa visar på kunskaper man inte trodde de hade (Tanja, skola år 1-5). 
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Vid utomhusmatematik upplever de intervjuade pedagogerna att både lärare och elever 

kommer ifrån det traditionella tankesättet som kan finnas inom de fyra väggarna i klass-

rummet. Pedagogerna förklarar att det traditionella tankesättet är oskrivna regler som sitter i 

väggarna. Regler om hur det alltid har varit och som alla på skolan följer utan att tänka till 

varför de gör det. Tanja berättar om att blir friare i tanke när de är utomhus. Hon berättar 

även att barnens kreativitet hämmas inom skolans väggar där det traditionella tankesättet 

finns.  
 

Jag tycker eleverna blir friare i tanke när de får problem att lösa utomhus. 

Det kommer ifrån det traditionella tänket som finns inom de fyra väggarna 

i skolan som hindrar barnens kreativitet (Tanja, skola år 1-5).  
 

6.1.3. Matematik utifrån barnens intressen och erfarenheter  

Samtliga intervjuade berättar att utomhusmatematik byggd på elevernas intressen och erfa-

renheter bidrar till att eleverna finner matematiken intressant. Eleverna börjar då ta egna 

initiativ till att upptäckta matematik i utemiljön. Vanja berättade om deras arbeta med skatt-

kartor. Pojkarna i hennes grupp var intresserade av skattkartor och då tog pedagogerna till-

fället i akt och använde sig av en sådan i arbete med matematik utomhus. Hon berättade 

även att barnen finner matematiken rolig och att de blir mer motiverade när pedagogen utgår 

från deras intressen. 

 
Killarna i gruppen är väldigt intresserade av skattkartor just nu så vi an-

vände oss av det i arbetet med matematik utomhus /…/ Då utgår vi ju ifrån 

det barnen tycker är roligt just nu som gör att barnen blir mer motiverade 

(Vanja, förskola 3-5 år).  
 

Enligt Vanja tränar barnen på matematiska begrepp och avståndsbedömning vid arbetet med 

skattkartan. 
 

6.1.4. Vikten av att elever upplever matematik med hela kroppen och alla sinnen  
Några av de intervjuade berättar att det positiva med att befinna sig i skogen/naturen är att 

eleverna använder sig av hela sin kropp och sinnen. Bodil upplever att elever som har tillgo-

dosett sina rörelsebehov blir mer motiverade och har lättare att ta in det upplägg pedagoger-

na tänkt ut inom ämnet utomhusmatematik. 
 

Fördelen med att arbeta utomhus i matematik är att de lär sig med hela 

kroppen, speciellt i skogen. Ju mer sinnen man använder desto mer lär man 

in. (Bodil, förskola 3-5 år). 
 

Ett par av de intervjuade pedagogerna berättar att barnen/eleverna rör sig på större ytor när 

de är ute och att skogen har en avstressande och lugnande effekt på dem vilket bidrar till att 

ljudnivån dämpas. De menar att utemiljön leder till att barnen/eleverna kan koncentrera sig 

lättare och tar då enklare till sig matematiska kunskaper. 

  
Ljudvolymen blir lägre och miljön är mer tillåtande till utlopp av energi 

/…/ Barn som har svårt att sitta still på sin plats får lov att röra på sig vil-

ket gör att de kan koncentrerar sig på sin uppgift bättre (Asta, skola år 1-

3).  
 

6.1.5. Vardagsnära matematik med konkret material  

De flesta intervjuade pedagoger berättar att inlärningen blir naturligare och mer vardagsnära 

vid utomhusmatematik eftersom eleverna där arbetar med konkret material i ett vardagligt 
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sammanhang. Bodil berättade att utomhusmatematik byggd på vardagsproblem leder till att 

eleverna tar till sig kunskapen enklare.  

 
Genom att vara i skogen blir det naturligt och meningsfullt lärande för 

dem. De tycker att det är kul och roligt /…/ Det är lättare för barnen att 

lära sig matte när de får lösa problem som de känner igen från vardagen 

och har då lättare att lära sig matten (Bodil, förskola 3-5 år).  

 

Flertalet pedagoger arbetar ofta med måttenheter utomhus då dessa får mer relevans på detta 

sätt. Exempel på dessa övningar kan vara att mäta hur höga träd är, hur långt det är till 

skogsområdet och så vidare.  

 
I matteboken beskrivs antalet 100. Där står det att Pelle har 100 kottar. 

Istället för att låta eleverna räkna de 100 kottarna som är målade i boken 

går jag ut med dem och plockar 100 kottar (Kerstin, skola år 1-3). 

 

Flera av de intervjuade pedagogerna berättar att matematiken blir mer konkret när bar-

nen/eleverna har tillgång till naturmaterial. Kristina berättade att hon anser matematiken bli 

mer levande genom att använda sig av konkret material. 
 

Fördelar med att arbeta med matematiken ute är att naturmaterialet finns 

och matematiken blir inte så abstrakt. Genom att vi konkretiserar matema-

tiken för barn blir det levande matematik genom materialet (Kristina, för-

skola 1-5 år). 

 

De intervjuade pedagogerna berättar även att fördelen med att vara ute och arbeta med ma-

tematik är att allt material finns på plats. 
 

Fördelen med att vara i skogen är att allt material finns. Vi samlar och jäm-

för pinnar och kottar. Det är konkreta saker där barnen ser hur lång en 1 

meter är (Sara, förskola 1-5 år). 
 

 

6.2. Pedagogernas arbete med utomhusmatematik 

I denna del presenteras: Material som används vid arbetet med utomhusmatematik, Leken - 

ett naturligt matematikinlärningstillfälle, Gruppsammansättning vid arbetet med matematik 

utomhus, Tid för utomhusmatematik, Matematik i olika utemiljöer och Vikten av att få ele-

ver att reflektera över utomhusmatematiska uppgifter. 

 

6.2.1. Material som används vid arbetet med utomhusmatematik 

Vid utomhusmatematik använder samtliga intervjuade pedagoger först och främst det mate-

rial som finns på platsen pedagogen valt ut. Det kan till exempel vara pinnar, kottar, stenar, 

byggnader, snö och träd. De intervjuade pedagogerna lyfter fram fördelen med att vara ute 

då allt material finns på plats.  

  
Det är bra att vara ute för materialet finns alltid på plats och det gör inget 

om det försvinner från gång till gång eller förändras eller att det kommer 

till nya saker. (Tanja, skola år 1-5). 

 

Beroende på vilken aktivitet som ska genomföras berättar pedagogerna att de ibland tar med 

hjälpmedel från skolan. Asta berättar att eleverna alltid har med sig var sitt sittunderlag. 

Sittunderlaget är till för att sitta på och för att lägga upp intressanta saker på som bar-
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nen/eleverna vill visa för sina kamrater. Hon berättar vidare att många saker  som behövs i 

ämnet matematik går att finna i naturen och om pedagogen då tar med sig saker från skolan 

förloras en del av naturupplevelsen. 

 
Vi tar med oss saker från skolan när det behövs. Vi har alltid med oss var 

sitt sittunderlag som vi kan sitta på och lägga upp saker från naturen på. 

Men jag tycker att man ska tänka efter vad man behöver ha med sig ut. 

/…/ Klossar och geometriska figurer kan man hitta i skogen och om man 

tar med sig sådant från skolan förlorar man en viss del av naturupplevel-

sen. (Asta, skola år 1-3). 

 

Hälften av de intervjuade förskollärare berättade att de använder sig av boken Leka och lära 

matematik ute – förskola (Molander, 2008) och då även av de uppdragskort som medföljer. 

Detta är enkla övningar som är lätta att ta med sig ut och arbeta efter. Madeleine berättar att 

hon använder sig av dessa uppdragskort för att barnen ska få träna sortering och begrepp. 

 
Molanders bok använder vi mycket /…/ Sen använder vi oss av uppdrags-

kort också. Det finns till exempel en övning där barnen får träna sortering 

och begrepp. De är jättebra! (Madeleine, förskola 1-5 år).   
 

6.2.2. Leken - ett naturligt matematikinlärningstillfälle 

Samtliga pedagoger använder sig av leken som ett sätt att lära in matematik utomhus. De 

berättar att leken är ett naturligt inlärningstillfälle där barn leker in matematikkunskap på ett 

naturligt sätt. Jonna berättar att de använder sig av sandlådan för att leka affär och sälja 

sandkakor.  

 
I sandlådan leker vi affär och säljer sandkakor. Då brukar vi fråga barnen 

vilken form deras kaka har och vad kakan kostar. När barnen leker blir in-

lärningen mer naturlig och barnen lär sig av leken och av varandra. /…/ 

Leken är baserad på verkliga händelser som barnen varit med om och då 

får matematiken en större relevans än när vi är  inomhus och arbetar med 

matte./…/ Vi leker in kunskapen med barnen…. (Jonna, förskola 1-3 år). 
 

6.2.3. Gruppsammansättning vid arbetet med matematik utomhus 

Alla intervjuade pedagoger berättar att det alltid är pedagogerna som delar in grupperna vid 

matematikövningar utomhus. Grupperna delades upp på olika sätt beroende på vad aktivite-

ten är. I skolan delar samtliga intervjuade pedagoger vanligtvis upp grupperna slumpvis. I 

förskolan delas barnen oftast upp efter ålder för att kunna lägga verksamheten på rätt nivå. 

 
Under matematiklektioner vi har utomhus arbetar barnen alltid i grupper 

/…/ för att lättare kunna lägga verksamheten på rätt nivå. (Madeleine, för-

skola 1-5 år). 

 

Grupperna delades ibland även upp efter ålder (åldershomogent eller blandade åldrar), in-

tresse, kunskap. 

 
Vi delar upp grupperna slumpvis genom olika övningar eller så lottar vi. 

/…/ Ibland kräver övningarna att vi delar in dem på annat sätt /…/ vi delar 

upp dem efter kunskap. Ibland är de en som är bra på att läsa, en som är 

bra på att skriva och en som är bra på att räkna. De kompletterar varandra 

och lär sig av varandra. (Gunilla, skola år 4-5). 
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6.2.4. Tid för utomhusmatematik 

Av intervjuerna framgår att det varierar i vilken utsträckning de använder sig av utomhus-

matematik. Det kan vara allt från hela dagar, varje dag (Ur och Skurförskolor) till 1,5 timma 

per vecka. Dessa utomhustillfällen innehåller inte enbart matematik utan även andra ämnen 

så som naturkunskap och svenska. Sabina berättar att de är ute varje dag med barnen och att 

de arbetar med matematik utifrån barnens intressen. 

 
Vår verksamhet bygger på att vi skall vara utomhus dagligen och under 

hela veckan. Vi arbetar med matematik dagligen utifrån det som barnen är 

intresserade av. ( Sabina, förskola 3-5 år). 
 

Tanja berättar att de är ute 1,5 timme varje vecka. Under detta tillfälle går de till en närlig-

gande skog och arbetar med matematikuppgifter utifrån vad de har hållit på med i klass-

rummet. 
 

Vi går ut en gång i veckan i 1, 5 timme. Då går vi till skogen där vi arbetar 

med olika matematikövningar som handlar om det vi har hållit på med i 

klassrummet. (Tanja, skola år 1-5).   

 

6.2.5. Matematik i olika utemiljöer 

De intervjuade pedagogerna använder sig av olika utemiljöer till exempel skogen, utomhus-

gården/skolgården, ängen, staden, havet, djurparker, parkområden och parkeringar. Det är 

dock skogen som används i störst utsträckning. Gunilla berättar under intervjun att pedago-

gen inte ska krångla till sin utevistelse. Om det inte finns en skog i närheten kan en annan 

plats användas.. Hon menar att alla utemiljöer kan användas i ämnet utomhusmatematik. 

 
Man ska inte krångla till det. Har man ingen skog i närheten så kan man 

använda sig av skolgården. /…/ Alla platser kan användas (Gunilla, skola 

år 4-5).  
 

6.2.6. Vikten av att få elever att reflektera över utomhusmatematiska uppgifter  

Vid utomhusmatematik ser reflektionen ut på många olika sätt. Den vanligaste reflektionen 

de intervjuade pedagogerna använder sig av är diskussioner mellan barn-barn eller barn-

pedagog. Ibland redan i skogen, i form av samling efter en avslutat övning/uppgift eller i 

klassrummet. Då diskuteras vad som gjorts, vilka resultat man kommit fram till och varför 

övningen/uppgiften genomfördes. Med de äldre barnen (årskurs 4-6) framförs resultat ge-

nom elevredovisningar. Signe berättar att hon arbetar utifrån barns erfarenheter och för in 

begrepp så som oval under utomhusvistelsen med barnen. 

 
När vi kommer hem efter en dag i skogen samlas vi och pratar om vad vi 

har varit med om. /…/ När vi hade letat efter en oval sak i skogen jämförde 

vi dessa med ovala saker i skolan. Barnen fick då se att ovala saker finns 

överallt och inte bara i skogen. (Signe, förskola 1-3 år). 
 

Gunilla berättar att hon använder sig mycket av elevredovisningar där eleverna får redovisa 

för klassen vad de kommit fram till för svar på en specifik uppgift under utomhusmatemati-

ken eller så jämför grupperna svaren de fått in med varandra. Hon berättar att det är viktigt 

att få eleverna att förstå att en uppgift kan ha flera svar beroende på hur man löst den. 

 
När vi har varit ute har varje grupp haft en uppgift var. När vi kommer till-

baka till skolan får de ett datum när de ska redovisa vad de kommit fram 

till sedan får de redovisa detta för klassen. /…/ Om två grupper haft samma 

uppgift jämför vi resultaten för oftast har de kommit fram till olika svar. 
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Det är viktigt att visa att samma uppgift kan ha olika svar beroende på hur 

man arbetat och var i skogen man gjorde sin uppgift. (Gunilla, skola år 4-

5). 

 

Den näst vanligaste återkopplingen i förskolan sker genom dokumentation i form av fotogra-

fering. Bodil berättar att barnen fotograferas under utomhusvistelsen och sedan skriver ut 

bilderna. Efteråt får barnen prata om vad som finns på bilderna med fokus på det matematis-

ka lärandet.  

 
Vi dokumenterar med digitalkamera för att barnen ska få tillfälle att reflek-

tera över vad de har gjort för att synliggöra deras eget lärande i matematik. 

(Bodil, förskola 3-5 år). 

 

I skolan är den näst vanligaste återkopplingen att eleverna skriver ner vad de har gjort och 

varför. Detta sker efter varje utomhustillfälle med fokus på matematik. Gunilla använder sig 

av en naturbok där eleverna får skriva vad de har gjort under utomhusvistelsen. Naturboken 

använder de sedan när de exempelvis kommer i kontakt med begrepp i matematikboken som 

de pratat om under utomhusmatematiken. I naturboken förkommer fler ämnen än matematik. 

Vid utomhusvistelsen arbetar hon ämnesintegrerat och kopplar samman olika ämnen. 

 
Vi har en naturbok där eleverna skriver vad som hände ute och vad de har 

lärt sig. Innan de skriver har de tillfälle att prata med de andra i sin grupp 

vad de kan skriva om. /…/ Efter ett tag kan vi få användning av naturbo-

ken när vi till exempel kommer i kontakt med ord och begrepp i matema-

tikboken som vi redan har arbetet med utomhus. /…/ vi arbetar ämnesin-

tegrerat och skriver ner i boken saker om naturen och svenska också (Gu-

nilla, skola år 4-5).  
 

Två av de intervjuade berättar att de använder sig av upprepningar av övningar/uppgifter av 

matematiska begrepp. Ett exempel på detta kan vara att barnen ska hämta en liten sten. Vid 

nästa utomhustillfälle upprepar pedagogen övningen. Madeleine berättar att de gör detta för 

att barnen uppskattar det och för att barnen ska se sina egen utveckling inom matematiken. 

 

 

6.3. Matematiska områden pedagoger arbetar med utomhus  

Av pedagogernas berättelser framgår att de arbetar med en rad olika matematiska områden 

utomhus till exempel används naturföremål för att träna matematisk begreppsbildning. Gud-

run berättar att när de arbetar med det matematiska området rumsuppfattning använder de 

sig av bland annat en uppgift/övning de kallar naturgömme. I naturgömme får barnen munt-

liga ledtråder om var saker befinner sig. Gudrun ger konkreta uppmaningar om var saker 

befinner sig, som barnen sedan ska hämta.    

 
När vi jobbar med rumsuppfattning använder vi oss av några olika övning-

ar /…/ Hämta en liten sak som ligger bakom den stora grå stenen (Gudrun, 

förskoleklass).  

 

Näst intill alla pedagoger arbetar med sortering/klassificering i utomhusmatematik. Asta 

beskriver en övning i klassificering hon använder sig av. Denna övning går ut på att eleverna 

samlar fem löv var och sorterar dem sedan i tre högar efter en gemensam princip. Asta me-

nar också att klassificeringsövningen är rolig att göra utomhus och att det i utemiljön finns 

oändligt många ting man kan använda sig av. 
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Jag använder mig av en övning som jag kallar klassificering. /…/ i den öv-

ningen övar eleverna sortering efter olika egenskaper såsom längd, storlek 

och färg /…/ Det är roligare att arbeta utomhus med detta då det finns 

oändligt många saker och egenskaper som kan förklaras (Asta, skola 1-3 

år).  

 

Siri beskriver en taluppfattningsövning som de gör med barnen, där de får i uppgift att häm-

ta exempelvis två föremål i naturen. Denna övning/uppgift görs för att konkret synliggöra 

siffran två.  
 

Sen ber jag barnen hämta två föremål i naturen som de sedan lägger på ett 

gemensamt ställe/…/ sen samlas vi och barnen får berätta för varandra vil-

ka två saker de har hämtat (Siri, förskola 3-5 år). 

 

Kristina förklarar en lek där de fyra räknesätten tränas.  

 
Sen när man är ute i sandlådan och leker med barnen kan man ju fråga dem 

om de kan göra fyra kakor/…/ ibland frågar vi barnen hur många kakor de 

har kvar om de säljer en /…/ jag tycker de är ett bra sätt att träna plus och 

minus med de små barnen på. Man kan ju även få in gånger och delat med 

också om man vill, dela en kaka med fyra kompisar. (Kristina, förskola 1-5 

år).  

 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna arbetar med geometri i någon form. Ett exempel 

på en övning/uppgift tar Tanja upp. Tanja beskriver vikten av att barn får konkret erfarenhet 

av de geometriska figurerna. 

 
Jag tycker de är viktigt att få ta och bygga i olika material för att förstå en 

geometrisk figur. Jag känner att barnen/eleverna tar till sig formerna lättare 

på det sättet. /…/ I en uppgift vi brukar använda oss av får barnen i uppgift 

att bilda trianglar av fem lika långa pinnar. Sedan frågar jag dem hur 

många trianglar de kan göra, sedan får de prova hur många trianglar man 

kan göra med tio pinnar.  /…/ det gör att barnen lär känna viktiga egenska-

per hos geometriska figurer… (Tanja, skola år 1-5).  

 

Samtliga intervjuade pedagoger menar att de flesta matematiska områden går att utöva ut-

omhus. Signe berättar att det bara är fantasin som sätter gränser och att pedagogen måste 

vara kreativ. Kerstin menar att alla matematiska övningar på något sätt går att göra utomhus 

och att vi måste visa detta för eleverna. 

 
Det är ingen idé att jag sitter och rabblar upp alla matteområden för jag 

tycker att man kan använda alla utomhus /…/ när någon säger att de kan 

man inte göra utomhus så brukar jag fråga dem varför/…/ vi måste ju visa 

för våra elever att man kan använda all matte utomhus (Kerstin, skola år 1-

3). 

 

Under intervjuerna berättade pedagogerna om en mängd övningar de använder sig av i sitt 

arbete med utomhusmatematik. Under arbetets gång har vi samlat dessa övningar och de 

webbsidor och litteratur vi fått tips om som en bilaga till detta arbete (bilaga 3).  
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6.4. Sammanfattning  

Under intervjuerna har pedagogerna lyft flera positiva aspekter med utomhusmatematik. Ett 

par av dessa är att utomhusmatematiken kan uppfylla läroplanernas och kursplanernas mål 

och strävansmål inom matematik och att undervisning förlagt i utemiljön är lustfylld. För att 

barnen/eleverna ska ta egna initiativ till att upptäcka matematik bygger samtliga pedagoger 

utomhusmatematiken på barnens/elevernas intressen. Samtliga pedagoger berättar även att 

utomhusmatematiken är konkret och att arbetet med matematiken utomhus blir levande då 

matematiken konkretiseras på ett annat sätt än vad som görs inomhus. Vid utomhusmatema-

tik har barnen/eleverna större ytor att röra sig på och arbetar med hela sin kropp och alla sina 

sinnen vilket de menar bidrar till att ljudnivån blir lägre och att barnen/eleverna då även kan 

koncentrera sig lättare vilket i sin tur leder till att matematiska kunskaper lärs in enklare.  

 

Vid utomhusmatematik arbetar pedagogerna först och främst med det naturmaterial som 

finns på plats men tar ibland även med material från skolan. Leken tog samtliga pedagoger 

upp under intervjuerna. De anser leken vara ett naturligt inlärningstillfälle som med fördel 

kan användas vid arbetet med utomhusmatematik.  

 

Vid utomhusmatematik är det alltid pedagogerna som delar in barnen i grupper. Dessa grup-

per ser olika ut från gång till gång och delas bland annat upp slumpmässigt, efter ålder, in-

tresse och kunskap. Hur ofta utomhusmatematik förekommer i de förskolor och skolor vi 

besökt varierar. Det kan vara allt från 1,5 timme per vecka till hela dagar, alla dagar i veck-

an. Platserna de besöker varierar också men mest förekommande är skogen, skolskogen och 

utomhusgården/skolgården. Andra platser som tas upp under intervjuerna är ängen, staden, 

havet, djurparker, parkområden och parkeringar.  

 

Arbetet med reflektionen används av alla pedagoger för att barnen/eleverna ska få reflektera 

över vad de gjort,  det kan vara för att synliggöra deras eget lärande i matematik, för att syn-

liggöra att en uppgift kan ha olika lösningar och för att synliggöra att matematiken finns 

överallt.   

 

Av intervjuerna framgick det att pedagogerna arbetar med en rad olika matematiska områ-

den vid utomhusmatematiken. Dessa områden är rumsuppfattning, sortering, klassificering, 

taluppfattning, de fyra räknesätten och geometri. Samtliga intervjuade pedagoger ansåg att 

de flesta matematiska områdena går att använda utomhus.  
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7. DISKUSSION  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra diskussioner om undersökningen. Kapitlet in-

nehåller  metoddiskussion,  resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser samt förslag på fort-

satt forskning. 

 

 

7.1. Metoddiskussion  

Till undersökningen valde vi att använda den kvalitativa intervjun då den passar till vårt 

syfte. Då den kvalitativa intervjun ger en djupare förståelse av det som vi avser att undersö-

ka, nämligen att undersöka hur pedagoger arbetar med utomhusmatematik använder sig av 

utemiljön i en lärande miljö. Då vi var eniga om syftet, och ville undersöka och lyfta fram de 

goda exemplen, valde vi därför ut 14 pedagoger som arbetar med utomhusmatematik i ute-

miljön.  

 

Sedan formulerades en intervjuplan (bilaga 1) med en huvudfråga, och flera stödfrågor. Hu-

vudfrågan bestod av en övergripande fråga där den intervjuade fick berätta hur de arbetar 

med matematik i utemiljön. Därefter ställdes stödfrågor för att fånga in, och få med så 

mycket ”stoff” som var möjligt till vår undersökning. Då vi upplevde att den intervjuade 

kände sig bekväm av att berätta, ansåg vi att detta sätt fungerade bra och vi fick mycket ma-

terial som vi senare kunde bearbeta. 

 

Vid intervjutillfället spelades intervjuerna in med mobiltelefoner. Detta ansåg vi vara till 

fördel, vid jämförelsen med att enbart föra anteckningar. Även om transkriberingen var tids-

krävande resulterade det att vi fick ett mera omfattande intervjumaterial än om vi enbart 

gjort anteckningar i samband med intervjuerna. En inspelad intervju ger en högre tillförlit-

lighet, och vi anser att en inspelning är att föredra vid intervjusituationer 

 

Något som vi också diskuterade var om vi skulle ha skickat vår huvudfråga före intervjutill-

fället, då de intervjuade skulle kunna vara mer förberedda. Under intervjutillfället valde vi 

att utföra intervjuerna enskilt, detta för att vi tog hänsyn till den intervjuades situation, där 

pedagogen skulle känna sig avslappnad och trygg. I vår undersökning skulle det kunna vara 

en fördel att vara två som intervjuare, då den ena fokuserar på att genomföra intervjun, och 

den andra föra anteckningar som stöd till underlaget. 

 

Vi har varit tre studenter som har genomfört undersökningen och detta har fungerat bra. Vi 

har diskuterat och dela upp antalet intervjuer mellan oss. Vi har enskilt transkriberat och 

skrivit ut intervjuerna, sedan analyserat datainsamlandet tillsammans. I undersökningen har 

vi både arbetat enskilt med vissa kapitel och gemensamt med utformningen av arbetet.  

 

 

7.2. Resultatdiskussion  

Efter att ha genomfört intervjuerna med pedagogerna har vi fått en inblick i varför pedago-

gerna arbetar med matematik i utemiljön, hur man kan arbeta med utomhusmatematik och 

vad som kan göras inom utomhusmatematik. I detta avsnitt presenteras de områden i resulta-

tet som vi finner vara viktiga att belysa. Dessa områden är; Utemiljön – ett lustfyllt lärande 

där eleverna blir friare i tanken, Vikten av att elever upplever matematik med hela kroppen 

och alla sinnen, Matematik utifrån barnens intressen och erfarenheter, Material som används 
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vid arbetet med matematik utomhus, Gruppsammansättning vid arbetet med matematik ut-

omhus och Vikten av att få eleverna att reflektera över utomhusmatematiska uppgifter. 

 

7.2.1. Utemiljön – ett lustfyllt lärande där eleverna blir friare i tanken 

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi flertalet gånger mött de elever som tycker 

matematiken är tråkig och svår, de får inga riktiga utmaningar. Dessa elever arbetar oftast 

med den traditionella matematikundervisningen där undervisningen sker i böcker där det 

gäller att snabbt och säkert kunna utföra beräkningar (Bergius och Emanuelsson, 2008). 

Bergius och Emanuelsson (a.a.) skriver att matematiken är mer än dessa beräkningar. De 

skriver att den traditionella matematiken bör utmanas och betonar då aspekter som lust, 

glädje, nyfikenhet och kreativitet som viktiga delar. Under intervjun berättade Tanja om den 

traditionella matematikundervisningen och det traditionella sättet att tänka. Hon ansåg att 

det traditionella tankesättet hämmar barnens/elevernas kreativitet och att barnen visar en ny 

sida av sig själva när de kommer ifrån det traditionella tankesättet.  

 

Resultatet av denna undersökning visar att hälften av de intervjuade pedagogerna tar upp 

vikten av ett lustfyllt lärande. Under intervjun med Bodil pratade hon om det lustfyllda lä-

randet. Hon menar att matematik i skogen är roligt, naturligt och meningsfullt. I boken Hur 

många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik (Bergius och Emanuels-

son, 2008) står det att lustfylld matematik är en viktig utgångspunkt för fortsatt lärande.  

 

I linje med det vi läst i litteratur och det som framkommit under intervjuerna anser vi ett 

lustfyllt lärande vara viktigt och att pedagoger bör uppmuntra barnens/elevernas nyfikenhet 

och lust till fortsatt lärande, och då även ge barnen/eleverna de redskap som behövs för att 

finna matematiken rolig. Vi anser att det är viktigt att arbeta varierat i matematiken för att 

barnen/eleverna ska tycka matematiken är rolig. Bergius och Emanuelsson (2008) skriver att 

räkningen bara är en del av matematiken och att eleverna bör få insikt att matematiken finns 

i mer än räkneboken. De skriver att allt för många tror att matematik bara är räkning. Genom 

att variera den traditionella matematikundervisningen och utomhusmatematik med problem-

lösning och vardagsnära uppgifter tror vi fler barn/elever hittar sitt sätt att lära. Samtidigt 

tror vi att de lär sig se att matematiken finns överallt omkring oss och att matematiken inte 

enbart är det som står i matematikboken.  

 

7.2.2. Matematik utifrån barnens intressen och erfarenheter 

Vi anser att lärande alltid ska utgå från barnens/elevernas tidigare erfarenheter och att det är 

pedagogens uppgift att lägga undervisningen på rätt nivå. Vygotskij (1995) skriver att läran-

de ska ske genom situationer där barnen får använda sina tidigare kunskaper och erfarenhe-

ter. Dewey (2004) menar även han att ett lärande ska ske utifrån barnens/elevernas tidigare 

erfarenheter. De intervjuade pedagogerna i undersökningen arbetar med utomhusmatematik 

utifrån detta erfarenhetsbaserande lärande. De pratar om att utomhusmatematik byggt på 

barnens/elevernas intressen leder till att barnen/eleverna tycker matematiken är intressant.  

 

7.2.3. Vikten av att elever upplever matematik med hela kroppen och alla sinnen  
I linje med Granberg (2000), Sellgren (2003) och Bergius och Emanuelsson (2008) anser 

pedagogerna i undersökningen att hela kroppen och alla sinnen behövs för att barnen ska få 

upplevelser genom utomhuspedagogiken och då ta till sig kunskapen enklare. Sellgren 

(2003) skriver att ju fler intryck vi får genom våra olika sinnesorgan desto större blir kun-

skapen. Han menar att sinnena är i viloläge inomhus men att de får liv så fort vi kommer ut. 

Under intervjun med Bodil berättade hon att barn lär med hela kroppen och ju fler sinnen 

som involveras i ett problem desto mer lärs in. Vi kan koppla detta till oss själva och de 

barn/elever vi observerat under vår utbildningstid. Att lära utifrån en matematikbok kan vara 
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svårt. Genom att använda sig av fler sinnen och hela kroppen anser vi att inlärningen sker 

enklare och har sett att barn/elever då börjar ta egna initiativ till sitt lärande. Detta initiativ 

anser vi inte bara sker genom användandet av fler sinnen utan även där inlärningstillfället 

har skett utifrån barnens/elevernas egna kunskaper och erfarenheter.  

 

7.2.4. Material som används vid arbetet med matematik utomhus  

Vid utomhusmatematik använder pedagogerna först och främst det material som finns i 

utemiljön. Tanja berättade att hon använder naturmaterial för att det alltid finns på plats och 

att det inte gör något om det försvinner eller ändras från gång till gång. Detta ser vi som en 

stor tillgång och här gäller precis det som Signe sade att det bara är vår fantasi som sätter 

gränser och att vi som pedagoger måste vara kreativa. Asta belyser detta med att det mesta 

finns i naturen så som klossar och geometriska figurer och om pedagogen tar med sig saker 

från skolan förlorar en del av naturupplevelsen. Detta instämmer vi i helt då vi precis som 

det står i boken Att lära in matematik ute (Molander et al, 2007) anser att vi ska visa bar-

nen/eleverna att matematik går att finna överallt.   

 

Pedagogerna tar emellanåt med sig material från skolan och då ibland de uppdragskort som 

finns till boken Leka och lära matematik ute – förskola (Molander, 2008) där övning-

ar/uppgifter som barnen/eleverna ska göra står nedskrivna. Dessa anser vi vara ett bra 

hjälpmedel till utomhusmatematiken. Vi tror dock precis som Asta, att innan material från 

skolan tas med bör man tänka till om det verkligen behövs. Oftast finns det material som 

behövs lättillgängligt i utemiljön.  

 

7.2.5. Gruppsammansättning vid arbetet med matematik utomhus 

Vid utomhusmatematik arbetar de intervjuade pedagogerna oftast i grupper. Grupperna delas 

in på olika sätt beroende på arbetsuppgift men vanligast är att grupperna slumpas fram. De 

anser liksom författarna till boken Utebildning naturligtvis (Klang et al, 1994) att grupparbe-

ten är lärorikt och att slumpvisa grupper är bra då eleverna lär sig arbeta tillsammans med 

alla. Detta är något vi funderat över och kommit fram till att slumpvisa grupper är bra base-

rat på vad Klang (a.a.) belyser.  

 

Malmer (1990) skriver i sin bok Kreativ matematik att matematiken är mer än bara siffror 

och kan ses som ett eget språk samt att man enkelt tränar detta språk i utemiljön. Lumholdt 

(2009) kallar detta språk matematiska och författarna till boken Att lära in matematik ute 

(Molander et al, 2007) menar att detta språk handlar mycket om begrepp så som långa, kor-

ta, smala, bakom, över och så vidare. Betydelsen av begreppsbildning pratade Signe och 

Gudrun om i sina intervjuer.  Vi menar liksom Malmer, Lumholdt och Molander (et al) och 

som Signe och Gudrun att matematiken innehåller ett språk. Detta språk anser vi är viktigt 

att behärska för att inte finna matematiken svår och kanske till och med tråkig. Efter inter-

vjuerna och all läst litteratur ser vi gruppindelningen som en viktig del i matematiklärandet 

då tillfället att prata det matematiska språket är stor.  

 

7.2.6. Vikten av att få eleverna att reflektera över utomhusmatematiska uppgifter 

Under intervjuerna har pedagogerna berättat om reflektion i form av diskussioner, elevredo-

visningar, dokumentation (genom fotografering och anteckningar) och upprepningar.  

 

Den näst vanligaste reflektionen pedagogerna i förskolan använde sig av var fotografering. 

Bodil berättade att bilder med matematisk fokus får barnen att reflektera över vad de gjort 

och synliggör deras eget lärande i matematiken. Furness (1998) menar att dokumentation 

genom fotografering är ett bra sätt att dokumentera vad som hänt. Han menar även att detta 

är ett sätt som fördjupar kvalitén i det matematiska arbetet då barnen/eleverna får tillfälle att 
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utbyta idéer och utveckla matematiska begrepp. Liksom Dewey (2004) anser vi att 

barn/elever ska reflektera över sina handlingar för att kunna utveckla sin kunskap. Detta för 

att syliggöra deras eget lärande. Reflektion är en viktig del av undervisningen då det är un-

der reflektioner barnen/eleverna får tillfälle att tänka till över vad de gjort och varför de 

gjorde som de gjorde, och att det är genom reflektionen som vi anser kunskapen lärs in.  

 

 

7.3. Didaktiska konsekvenser  
Efter samtliga intervjuer har det framkommit många tips på hur pedagoger kan arbeta med 

matematik utomhus. Efter att undersökt hur utomhusmatematik kan användas längtar vi nu 

allt mer efter att själva få prova på detta ute på förskolor och skolor. Förutom alla de förde-

lar pedagogerna lyft fram i ämnet kan vi nu även se fördelar inom andra ämnen som kan 

utövas i utemiljön. Våra pedagogiska tankar har vuxit i takt med undersökningens framskri-

dande och gett oss mer kött på benen i hänseende till utomhuspedagogik och då mestadels i 

ämnet matematik.  

 

Vi är nu, efter denna studie, medvetna om vad som krävs för att arbeta med utomhusmate-

matik och hur man kan arbeta inom området. Vi kommer som Lumholdt (2009) förespråka 

att visa barnen/eleverna att matematiken finns överallt, i alla miljöer och i allt omkring oss. 

Vi har genom intervjuerna och läst litteratur kommit fram till att matematikundervisning 

utomhus kan skapa sammanhängande kunskap som gör att matematiklärandet blir mer be-

gripligt och förståeligt. 

 

Inomhuspedagogiken och utomhuspedagogiken bör enligt Szczepanski (2007) komplettera 

varandra vilket är något vi kommer lägga stor vikt på. I vårt arbete med barn/elever kommer 

vi att variera lärandemiljöer och arbetssätt för att alla barn/elever ska få chans att visa vad de 

kan och vad de har lärt sig. Genom att använda oss av en varierad utemiljö anser vi likt 

Szczepanski (2009) att vi bidrar till att barnens/elevernas koncentrationsförmåga ökar vilket 

i sin tur bidrar till att barnen/eleverna tillgodogör sig mer information. 

 

Några av de intervjuade pedagogerna pratade om att utomhusmiljön erbjuder ett arbete med 

hela kroppen och alla sinnen. I vårt pedagogiska arbete i utomhusmatematik kommer bar-

nen/eleverna att arbeta med alla sina sinnen och hela sin kropp. Upplevelserna i utemiljön 

anser Molander (et al, 2007) kommer att bidra till att barnen/eleverna tillgodogör sig avse-

värt mer kunskap jämfört med den traditionella matematikundervisningen innanför skolans 

fyra väggar.  

 

Under intervjuerna har samtliga pedagoger pratat om vikten av reflektion för att bar-

nen/eleverna ska se sitt eget matematiklärande. Reflektion är A och O i ett aktivt lärande av 

matematikkunskap och leder enligt Dewey (2004) till förståelse om hur något hänger sam-

man. Reflektion är något våra barn/elever aktivt kommer att arbeta med då vi anser det är 

viktigt för att barnen/eleverna ska se sitt eget matematiklärande.  

 

Resultatet av vår undersökning visar att flera pedagoger och en hel del litterattur lyfter fram 

vikten av det lustfyllda lärandet inom ämnet utomhusmatematik. För att barnen/eleverna ska 

få kunskap för livet anser vi ett lustfyllt lärande krävs där barnen/eleverna själva tar initiativ. 

I skolans läroplan (Skolverket, 2000b) står det att skolan ska sträva efter att eleven utvecklar 

ett intresse för matematik och vi anser att detta intresse skapas genom att undervisningen 

läggs på rätt nivå och är rolig. I vårt pedagogiska arbete kommer vi visa barnen/eleverna 

matematik i olika miljöer och händelser och utgå från elevernas intressen, tidigare erfarenhe-

ter och kunskaper för att de ska finna matematiken lustfylld. 
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7.4. Fortsatt forskning 

I detta avsnitt presenteras våra förslag på fortsatt forskning inom ämnet matematik. 

 

Vi anser att det bör forskas mera om utomhusmatematik, då det under arbetets gång har varit 

svårt att få tag på forskning inom ämnet. Då det idag är populärt och något vi mött flera 

gånger under våra verksamhetsförlagda utbildningar. 

 

Det som också kunde vara relevant att undersöka är om det visar sig att om barnen fått ma-

tematiska erfarenheter utomhus i tidig ålder bidrar till att barnen/eleverna klarar målen i år 

tre enklare.  

 

Ett annat forskningsområde som skulle vara relevant att undersöka är om barn/elever lär sig 

lättare med hjälp av konkret material i arbetet med matematik. Detta hade också varit intres-

sant att ställa mot kunskapsinlärning utifrån matematikböcker och om man kan urskilja någ-

ra skillnader i kunskaperna hos barnen/eleverna. 
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8. TACK  
 

Vi vill tacka alla de pedagoger som varit med i undersökningen  och gjort den möjlig. Efter 

mötet med er och efter att vi har fått uppleva och se ert brinnande intresse för utomhusma-

tematik kan vi knappt bärga oss till den dan vi själva kan genomföra alla de uppgif-

ter/övningar vi fått tips om. Ett stort tack vill vi även ge till de som stöttat oss under arbetets 

gång, familjer, vänner, mentorer och även de kommuner som hjälpt oss att hitta de pedago-

ger som arbetar med utomhusmatematik.  Ett tack sänder vi även till  vår handledare, Anita 

Eriksson för all hjälp och goda råd längst vägen.  
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Bilaga 1 - Intervjuplan 

Berätta hur du arbetar med ämnet matematik utomhus 

 

 Material/artefakter 

 Plats/område 

 Övningar/uppgifter 

 Fördelar med utomhusmatematik 

 Hur ofta 

 Grupp/individuellt 

 Återkoppling 

 Matematiska områden  
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är tre studenter som läser vår sista termin på lärarutbildning vid Högskolan i Borås. Un-

der hösten kommer vi att genomföra vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att ta reda på 

hur arbetet med matematik utomhus kan se ut. Vi vill intervjua lärare som regelbundet an-

vänder sig av utomhusmiljön som en del av matematikundervisningen (exempelvis på skol-

gården och i skolskogen), därför tar vi nu kontakt med dig. Med uppsatsen vill vi lyfta fram 

det positiva med att arbeta utomhus i matematik. Uppsatsen ska även fungera som en idé-

bank för matematikövningar som kan genomföras utomhus och ge förslag på litteratur och 

webbsidor som tar upp detta ämne. 

 

Vi kom i kontakt med utomhusmatematik under vår lärarutbildning och har blivit intressera-

de av detta ämne. Genom examensarbetet hoppas vi kunna ta del av era kunskaper för att 

sedan kunna använda dessa i vårt kommande arbete med barn.   

 

Intervjun är enbart riktad till dig som lärare och kommer ske enskilt med en av oss. Intervjun 

kommer att spelas in för att vi ska kunna lyssna och analysera den i efterhand. Fördelen med 

att spela in är att någon väsentlig del av intervjun inte utelämnas, vilket lätt sker vid endast 

anteckningar. Intervjun kommer i efterhand skrivas ner och sparas medan inspelningarna 

kommer att raderas. Intervjumaterial kommer enbart användas i vårt examensarbete. 

 

Deltagandet i intervjun är helt frivillig och du som respondent kan när som helst välja att 

avbryta ditt deltagande, både innan under och efter intervjun. Uppgifter om er och er verk-

samhet kommer att behandlas enligt reglerna inom de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I undersökningen kommer inte skolans eller 

ditt namn nämnas, inte heller i vilken ort förskolan/skolan ligger i. Det som kan komma att 

nämnas är vilken åldersgrupp du arbetar med. Om du skulle vilja ta del av vår undersökning 

efter färdigställandet skickar vi givetvis ett exemplar till dig.  

 

Vi vore väldigt tacksamma om du vill vara delaktig i vår undersökning. 

 

Med vänlig hälsning  

Johanna, Linda och Josefin 

 

 

 

 

Kontakta oss via telefon eller mail. 

Johanna Cagner s06xxxx@utb.hb.se 07xx-xxx xxx 

Linda Willforss s06xxxx@utb.hb.se 07xx-xxx xxx 

Josefin Österman s06xxxx@utb.hb.se 07xx- xxx xxx 
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Bilaga 3 - Idébank till utomhusmatematik 

 

I denna bilaga har vi samlat en del av de övningar/uppgifter som de intervjuade pedagogerna 

tipsat oss om. Övningarna/uppgifterna är inte indelade efter ålder då vi anser bar-

nens/elevernas kunskap inte är beroende av ålder utan efter mognad och förkunskaper. De är 

heller inte indelade i olika matematiska områden (taluppfattningsövning, längdövning och så 

vidare) då flertalet uppgifter går att koppla till flera matematiska områden.  

 

Tyst promenad 

Material: sittunderlag 

 

Ordna ett led: stå på led efter längd (eller födelse -månad/dag, första bokstaven i mam-

mas/pappa namn, regnbågens färger på jackan…). Den som är kortast står först och den som 

är längst står sist. Vissa indelningar sker i total tystnad; ingen får prata med varandra. 

 

Ge uppgift för tyst promenad: innan vi går på Tyst promenad, ska barnen få en uppgift de 

ska utföra medan de sitter för sig själva i skogen.  

Exempel: 

Lösa ett matematiskt problem – vargen, fåret och kålhuvudet som en och en skulle ros över 

en flod eller någon annan av de matematikgåtor man till exempel kan hitta i boken Räkna 

med mig (Dahl, Kristina. 1996).  

Lista ut hur lång en pinna är som de plockat innan de gick ut på promenaden. 

 

Tyst promenad: en vuxen placerar ut eleverna med sina sittunderlag på mysiga ställen i sko-

gen med ca 20 meters mellanrum. Där ska de sitta i 10 minuter eller längre och lösa uppgif-

ten som de fått innan de gick iväg.  

Den första utplacerade tar tiden. Det kan vara en vuxen eller ett barn som gör det. Efter 10 

minuter kommer han eller hon och plockar upp alla de andra. De går tyst på ett led och 

kommer så småningom fram till den vuxne som sitter sist i raden. Där samlas de. Alla får 

rapportera, diskutera och eventuellt visa vad de sett, hört, känt, förstått eller räknat ut. 

 

 

Ordna ett led 

Material: - 

 

Ställ upp er på ett led och ordna er efter i vilken månad ni är född, bokstavsordning, hur 

långa ni är, färgen på jackan, hårlängd… 

 

 

Träna beskrivande ord samtidigt som man genomför en gruppindelning 

Material: flera naturföremål av samma sort och antal efter antalets deltagare. Till exempel: 

välj fyra naturföremål x3 till en grupp på 12 personer. 

 

Stå i en ring med händerna bakom ryggen. Alla ska blunda medan en annan person lägger 

naturföremål i deras händer. Ingen får titta på vad man själv eller andra har fått. Den som 

delat ut föremålen ber någon i ringen att beskriva sitt föremål. Man får inte säga vad det är, 

bara beskriva. Andra får ställa frågor om de vill ha mer information. Pedagogen ställer också 

frågor för att hjälpa till med beskrivandet. Flera personer får beskriva sitt föremål. Minst så 

många så att alla föremål har blivit beskrivna. Nu gäller det för de andra att ställa sig till-

sammans med den person som man tror har samma föremål som man själv. Detta gör man 
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fortfarande utan att visa vad man har. När det bildats grupper får alla visa sina föremål sam-

tidigt. 

 

 

Lattjo Lajban – lådan 

Material: pinnar och naturföremål  

 

Bilda en kvadrat med fyra rutor. Lägg naturföremål i varje ruta. Tre av rutorna ska innehålla 

material som har något gemensamt. En rutas innehåll hör inte dit. Försök att ordna det så att 

det finns många lösningar, men bara en ska vara ”rätt”. Den som ni har tänkt ut. Låt de andra 

lagen gissa på ”vilka som hör ihop och vilken som ska bort”. Alla måste motivera sina svar. 

Svaren kan handla om utseende (färg, form, spetsigt, trubbighet…), hur de 

känns/låter/luktar, antal, vilken bokstav de börjar på, vilken växtfamilj, var de växer och så 

vidare.  

 

 

En variant på Kims lek 

Material: 6 pinnar á ca 15 meter, nio olika slags naturmaterial, en duk/filt/jackor… 

 

Dela in eleverna i grupper om ca fyra. Läraren lägger ut pinnar så att en kvadrat med nio 

rutor bildas. I varje ruta läggs sedan en slags naturföremål. Om man vill göra det svårare 

lägger man inte bara ett naturföremål i varje ruta utan flera. Det innebär då att det till exem-

pel ligger 6 grankottar i en ruta, 4 asplöv i en annan ruta och två granbarr i en tredje och så 

vidare.  När det är färdigt får alla barn komma och titta på ”konstverken” under två minuter, 

sedan läggs en duk/jacka på så att man inte längre kan se innehållet. Uppgiften för eleverna 

är nu att gruppvis bygga ett precis likadant konstverk, alltså: en kvadrat med nio rutor och 

med nio naturföremål i. föremålen ska vara detsamma, ligga i rätt ruta och vara rätt till anta-

let. Uppdraget poängsätts efter hur väl de lyckats.  

 

 

Vargbenet 

Material: 1 dm långa pinnar ca 10-15 stycken och eventuellt en tjock gren som det finns 

ristade streck i. 

 

Berätta (läs) och samtala om hur matematiken kunde ha sett ut när man inte hade siffror.  

Grundberättelse: för en id sedan hittade man i Tjeckien ett gammalt vargben i skogen. Det 

var inte någon vanlig varg som nyss hade dött. Genom C14-metoden kunde man bestämma 

att det var ett 30 000 år gammalt ben. Det var dock inte bara åldern som gjorde att vargbenet 

blev så extra intressant utan också att någon ristat 55 djupa skåror i benet. De var ordnande i 

två serier, en med 30 streck och en med 25 streck. I varje serie är skårorna gjorde i grupper 

om fem. Så här såg det ut: 

 

 
 

Lägg pinnar på marken i ordnande grupper så som det skulle kunna se ut på ett protokoll-

papper efter en brännkollsmatch för att illustrera hur vargbenet såg ut eller visa en förtillver-

kad gren med skåror o. ställ frågan om vem som skulle ha kunnat göra dessa streck och var-

för. Lägg flera grupperingar och be deltagarna att spekulera i vilka tal de skulle kunna repre-
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sentera, på vårt mattespåk. Spekulera fritt om andra sätt och användningsområden för sten-

åldersmänniskorna att gå tillväga när de behövde ett matematiskt språk. 

 

 

Kott - och pinnmatte 

Material: kottar 10-15 stycken och 1dm långa pinnar 

 

Lägg ut två pinnar med 1dm mellanrum. Lägg till exempel två kottar till vänster om den 

vänstra pinnen, en kotte mellan pinnarna och tre kottar till höger om den högra pinnen. Dis-

kutera nu vilket tal som kan stå här på vårt matematikspråk. Vad representerar pinnarna? 

Jämför med vårt talsystem. Finns det några likheter? Hitta på en stenåldershistoria om vad 

hela talet kan representera. Bilda nu egna tal och testa dem på era kamrater. Låt kottarnas 

värde variera.  

 

 

Gropmatte (utifrån kott- och pinnmatte) 

Material: snäckor/stenar och sand i en sandlåda/på en strand 

 

Om man istället för pinnar gjorde gropar i sanden och i groparna la stenar/snäckor hur skulle 

det då se ut och vad kunde groparna respektive stenarna då representera? 

 

 

Snäckmatte  

Material: snäckor i olika storlekar 

 

Lägg upp fem av de minsta snäckorna, en mallansnäcka och en stor snäcka. Vilket tal kan 

stå här? Vilket tal representerar varje säcka? Vad skulle en stenåldersmänniska vilja säga 

med det här talet? Hitta på en berättelse. Om den största snäckan skulle representera 

100/80/50… hur mycket kan de andra snäckorna vara värda då? Jämför med vårt mattespråk 

och med våra mynt och sedan till exempel. Bilda egna tal med hjälp av snäckorna och låt era 

kamrater gissa/räkna ut vilket tal det kan vara. Bestäm olika baser. 

 

 

Liggande kottpyramid 

Material: Kottar och senare en tärning 

 

a. Lägg en pyramid av kottar. Vad är det minsta antalet kottar man behöver för att bilda 

en liggande pyramid? 

b. Lägg en pyramid med sex rader. Hur många kottar behöver du då? 

c. Hur många kottar skulle nu behöva för en pyramid med tio rader? 

d. Spela pyramidspelet. Ni kan vara två eller tre deltagare. Varje deltagare ska ha en 

pramid med sex rader och en gemensam tärning. Turas om att slå. Får man en sexa 

får man ta bort en kotte från rad sex. Slår man en trea får man ta bort en kotte från 

rad tre. Får man upp ett antal prickar som motsvaras av en rad där alla kottar är borta 

får man stå över den gången. Den som först har blivit av med sina kottar har vunnit. 
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Hitta på en egen regel 

Material: kottar, blad, stenar… 

 

Jobba i par. Du och din kamrat bestämmer en regel för hur ett antal kottar som ni får av de 

andra i gruppen ska förändras. De andra ska försöka lista ut er regel. Ni har till exempel be-

stämt att antalet kottar ska öka med dubbelt så många. Får ni tre kottar lämnar ni därmed 

tillbaka 6 kottar. När ni får fyra kottar ger ni tillbaka åtta och så vidare. Under tiden som 

detta sker får alla försöka lista ut regeln. När den är avslöjad blir det ett nytt par som hittar 

på en regel.  

 

 

Gör ordrebusar 

Material: inplastade bokstäver (ej nödvändigt för läskunniga barn), naturmaterial 

 

Vilket ord kan dessa föremål bilda? På marken ligger till exempel en sten, en kotte, en orm-

buske, ett lönnblad och en alkotte = skola (första bokstaven i varje ord). Gör egna rebusar, 

arbeta i lag och låt de andra lagen lista ut vad de betyder. 

 

 

Spiraler 

Material: kottar som ännu inte öppnat sig, snäckor, solrosor, blomkol… 

 

Undersök spiraler i höljet. Åt vilket/vilka håll går de? Räkna ut hur många spiraler det är 

som går utifrån mitten. Vilket tal hamnar ni på? Det bör vara tal i Fibonaccis takföljd: 0 1 1 

2 3 5 8 13 21 34 … Vad kommer sedan? 

 

 

Uppskatta tid 

 

a. Hur lång är en minut? Sitt/stå tysta i en ring medan er lärare tar tiden. Ställ er upp el-

ler räck upp handen när ni tror att en minut gått. Den som kommer närmast vinner. 

Hur gjorde ni för att försöka gissa så rätt som möjligt? 

 

b. Material: kottar 

hur många kottar tror du att du kan samla på en minut? Antalet skrivs upp. Er lärare 

tar tiden. När tiden är ute, räknas kottare och ni ser vem som hade den bästa giss-

ningen. Hur gjorde ni för att kunna uppskatta antalet? 

 

Uppskatta längd 

Material: kottar  

 

a. Hur lång skulle raden bli om ni lägger era kottar efter varandra? Skriv upp uppskatt-

ningen och lägg sedan ut kottarna. Mät och analysera resultatet. Vilka strategier an-

vände ni för att kunna uppskatta längden? 

 

b. Hitta en pinne som är 1 meter lång. Vem kom närmast? Hur tänkte ni? 

 

c. Hutta de två träd som står närmast varandra (inom ett bestämt område). Beskriv hur 

ni gick till väga. 
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Uppskatta höjd 

Material: -  

 

a. Berätta om filosofer Thales som levde i Egypten för ca tvåtusenfemhundra år sedan. 

Han lär ha blivit intresserad av att veta hur hög en av pyramiderna var. Han tog reda 

på det genom ett experiment. Hur gick han till väga? Diskutera och ge förslag. 

 

Svar: han upptäckte att längden på hans skugga mitt på dagen, när solen stod rakt 

över hans huvud, överrensstämde med hans verkliga längd. Alltså mätte han pyrami-

dens skugga mitt på dagen.   

 

b. Välj ett träd, flaggstång eller högt hus och kom på en metod för att uppskatta dess 

höjd. Hur bar ni er åt? Hur tänkte ni? 

 

 

Uppskatta cirkelns diameter och omkrets 

Material: måttband, ett lång rep och flera lite kortare, en repstump 

 

a. Hitta ett träd som har omkretsen av 1 meter. Kontrollmät. Hur tänkte ni för att kom-

ma så nära som möjligt? 

 

b. Knyt ihop det längsta repet och ställ er med repet så att en cirkel bildas. Lägg ner det 

på marken och sätt fast pinnar. Försök finna cirkelns mittpunkt. Ta hjälp av de andra 

repen. Hur många rep måste ni minst använda för att hitta den? Ta också ut cirkelns 

diameter med hjälp av ett rep. Jämför cirkelns diameter och omkrets. Gör flera cirk-

lar och jämför omkretsen med diametern. Vad upptäcker ni? 

 

c. Hitta tre stubbar. Mät hur lång sträckan är, ungefär rakt över varje stubbe (diame-

tern). Mät sedan stubbarnas omkrets. Jämför diametern med omkretsen på varje 

stubbe. Kan ni dra någon slutsats? Räkna ut stubbarnas ålder och jämför det med 

omkretsen. Upptäcker ni något som ni inte hade förväntat er? 

 

 

Uppskatta och mäta area 

Material: fyra pinnar/rep a´1 meter, löv av samma sort/kottar/nypon… 

 

Lägg en kvadrat av pinnarna/repen. Hur många människor får plats i rutan? Pröva! Hur 

många löv/kottar… tror ni får plats i kvadraten? Pröva! 

 

 

Uppskatta och mäta volym 

Material: pinnar och repstumpar 

 

a. Bygg ett lådskelett av pinnar och rep. Alltså pinnarna ska bara markera hörnen och 

kanterna. Den ska vara så stor så att minst en person kan krypa in i den. Hur många 

pinnar behöver ni och hur långa måste pinnar vara i förhållande till varandra för att 

det ska fungera? Var ska repen fästas? 

när ni är färdiga, se hur många som får plats i er låda. 

hur många sidor, kanter och hörn har er låda? Vilka problem uppstod på vägen? 

 

b. Bygg en kub! Hur många måste pinnarna vara i förhållande till varandra? 
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c. Bygg en kubikmeter! Hur många människor får plats i den? 

 

d. Bygg en tetraeder! Hur många pinnar behöver ni då? Hur långa ska pinnarna vara i 

förhållande till varandra?  

 

 

Gör en hämtadikt 

Material: en hämtadikt (egengjord eller exemplet nedan) 

 

Skriv en hämtadikt vars uppgifter eleverna sedan ska utföra. Så här kan den se ut: 

Hämta något vasst 

Och något du hittar i hast 

Något blött och kallt 

Och hämta något som smakar salt 

Hämta något som känns skönt mot kinden 

Men också en stickig pinne och något som gillas av ditt synsinne. 

 

 

Kottstafett 

Material: kottar och stenar 

Plats: stor öppen plats 

Antal personer: hel eller halvklass 

 

a. dela in klassen i lag á 5-7 personer. 

 

b. Ena hälften av lagen samlar kottar eller stenar så att varje person har 1-10 stycken 

men ingen ska ha samma som någon annan 

 

c. Uppställning: de kottplockande lagen ställer upp sig på ett långt led med ca fyra me-

ters mellanrum mellan varje person. I handen håller varje elev ett antal kottar/stenar. 

De andra laget ställer i sin tur upp, antal kottar, på ett tätt led framför ”kottledet” och 

framför en startlinje. 

 

d. Stafetten sätter igång: på given signal springer den första personen i det täta ledet 

fram till den första personen i kottledet, räknar antalet kottar och säger tiokompi-

sen/multiplicerar med tre/dividerar med två eller vad som är bestämt att träna.  Ele-

ven får inte springa vidare till nästa kotthållare förrän han/hon gett rätt svar. När alla 

kotthållare är passerade återvänder räknaren till sitt lag och skickar iväg nästa räkna-

re genom till exempel ett handslag. När alla har sprungit sätter de sig på marken och 

så byter grupperna uppgifter. 

 

Med bara två lag måste någon ta tiden på hur fort grupperna lyckas genomföra stafet-

ten. Har man tid gör man stafetten många gånger för att se om man kan förbättra sin 

tid inom det egna laget. 
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Huvudräkning med spring 

Material: kottar och stenar 

 

a. Dela in klassen i lag om ca fyra personer (beror på vad som ska tränas) 

 

b. Varje grupp samlar kottar/stenar, minst 100 stycken. 

 

c. Grupperna sätter sig en bit ifrån varandra och med sin egen kotthög på ca 5 meters 

avstånd från där de sitter. 

 

d. Om fyrans tabell ska tränas kan det se ut så här: 

den vuxne ropar ut till exempel 24. Grupperna som består av fyra elever, ska divide-

ra 24 med fyra. Då vet man hur många kottar varje gruppmedlem ska hämta, i det här 

fallet alltså sex kottar. De får bara hämta sex åt gången vilket betyder att de måste 

springa fyra gånger för att få ihop till sina 24 kottar. När de är färdiga sätter de sig 

ner och redovisar sina kottar. Snabbast och rätt svar ger två pinnar. Rätt svar ger en 

pinne. Så fortsätter man till kotthögarna är slut/när alla fått springa och hämta kottar 

två gånger eller när de till exempel fått ihop 120 kottar. Det senare alternativet förut-

sätter att eleverna lagt 120 kottar i sin hög alternativt att de under lekens gång håller 

reda på hur många kottar de har och ger tecken när de fått ihop till rätt antal. 

 

 

Vinkelrätt  

Material: snöre, rockring, bordskniv i metall, vinkelskivor (stora i papp eller trä), ”skatt” 

(plåtbit 20x20cm), skattkarta och en startpil 

 

Tips och tankar 

Övningen går att variera på många olika sätt beroende på ålder och förkunskaper. Variera 

vinkelbenens längd, vinklar som är större än 180 grader och så vidare. Denna övning hand-

lar mycket om noggrannhet och man kommer givetvis aldrig precis där skatten finns. Som 

felmarginal kan till exempel en rockring användas. Samarbete är a och o. 

 

Exempel på skattkarta: 

 
 

Ett alternativ för yngre elever som inte har börjat med vinklar är att använda sig av kvadra-

tiska eller möjligtvis rektangulära plattor som man lägger i ett mönster, se nedan. Man kan 

också välja att använda sig endast av 90 graders vinklar.  
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Exempel på skattkarta 

 
 

Uppgift  

Det finns en gömd skatt inom det område ni har framför er. Kan ni hitta den? Börja vid pi-

lens spets. Lägg rockringen runt er slutpunkt och leta innanför ringen. För att hitta skatten 

använder ni bordskniven i metall som ni sticker ner i marken. Lyssna noga! När ni hittat 

skatten visar ni fröken var den ligger. Plocka inte upp skatten, då kan någon annan få syn på 

var den är. 

 

 

Stensäkert 

Material: 6 stenar 

 

Framför er finns sex stenar utlagda. Hur många olika trianglar kan ni skapa genom att flytta 

endast en sten åt gången? Alla stenar måste ingå i triangeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procent i skogen 

Material: papper och penna 

 

- Mät upp en provruta i skogen i form av en kvadrat som är 20 x 20 meter (om det är 

en gles skog bör ni ta 40 x 40 meter istället).  

- Räkna hur många träd det finns av de olika arterna och gör en tabell. 

- Räkna ut hur många procent av träden som är björkar… 

- Spelar det någon roll om rutan inte blir kvadratisk utan har sneda hörn? 

- Hur kan man undersöka att den är en riktig kvadrat? 

- Kan man använda sig av en rektangel eller cirkel istället? 
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Hur många kubikmeter skog finns det per hektar? 

Material: 4 meter långt snöre 

 

- Med hjälp av snöret ska ni göra en cirkel som har radien 4 meter. Arean blir då cirka 

50 kvadratmeter. Markera mittpunkten och fäst snöret. 

- Hur många cirklar av denna storlek går det på en hektar? 

- Hur många träd går det på ett hektar? 

 

 

Ett triangeldrama 

Material: 12 lika långa pinnar 

 

Hur många trianglar kan ni göra av 12 lika långa pinnar? Pinnarna får inte korsa varandra 

när ni har placerat ut dem. 

 

 

Hitta Pi 

Material: måttband, papper och penna 

 

- Undersök cirkelformade föremål i närheten av skolan 

- Mät omkretsen och diametern på cirklarna 

- För noga protokoll så att du inte blandar ihop omkretsar och diametrar från olika ob-

jekt 

- Mät med vilken sorts enhet som helst (meter, aln, fötter och så vidare) men använd 

bara en. 

- Ser du något speciellt om du tittar på varje föremåls omkrets och diameter? 

- Vad är det du får om du dividerar omkretsen med diametern? 

 

 

Trettiosex – en mattetävling 

Material: tärningar, 36 frågor, frågepapper (läraren måste ha frågorna på papper för att kun-

na rätta svaren eleverna får på de olika uppgfterna) 

 

Vi ska samlas utomhus där det finns trettiosex matematikuppgifter uppsatta i träd. Ni är 

uppdelade i lag som tävlar mot varandra. 

Varje lag slår med en (egen) tärning. 

Laget ska leta upp den uppgift som har siffran som tärningen visar. När man hittat uppgiften 

löser man den och talar om svaret för läraren. 

Sedan slår man tärningen igen och adderar det tärningen visar med talet man fick i förra 

tärningsslaget. 

 

Exempel: 

Första slaget ger en femma – leta efter uppgift nummer 5 

Andra slaget ger en fyra – leta efter uppgift nummer (5+4) 9 

Tredje slaget ger en tvåa – leta efter uppgift nummer (9+2) 11 

 

Målet är att vara det första laget som gör uppgift 36 

Man måste gå jämt ut – om man till exempel har 33 och slår en fyra eller högre måste man 

slå om tärningen till det blir en trea. 
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Exempel på uppgifter: 

1. Hämta fyra hårda saker (glöm inte att lägga tillbaka dem sedan) 

2. Hämta 10 grå saker (glöm inte att lägga tillbaka dem sedan) 

3. Ställ er i ordning efter hårets längd. Den som har kortaste håret står först. 

4. Hämta pinnar och bygg en rektangel (glöm inte att lägga tillbaka dem sedan) 

5. Räkna hur många fingrar ni har i laget 

6. Hur många år är ni tillsammans i laget? 

7. Sjung en sång med en siffra i 

8. Hoppa groda tre varv runt ett träd 

9. Dansa indiandans två gånger runt ett träd 

10. Samla 10 tillkottar och 10 grankottar. Lägg tallkottarna på rad bredvid grankottarna. 

Vilken rad blev längst? 

11. En gåta: jag ser 12 ben i skogen. Vilka djur kan det vara? 

12. Samla 10 löv. Sortera dem efter tjocklek, börja med det minsta. 

13. Hämta två stora blad och tre små blad 

14. Ställ er så att ni formar en triangel 

15. Ramsräkna och klassa händerna i kör från 0-10 

16. Ställ er i cirkel. Gör först en liten sedan en stor cirkel 

17. Ramsräkna i kör från 0-10 

18. Hämta var sin pinne från marken. Lägg alla pinnar som en triangel på marken (glöm 

inte att lägga tillbaka dem sedan) 

19. Leta upp ett löv som är lika långt som din hand 

20. Heja på de andra lagen. Ropa samtidigt ”heja” fem gången 

21. Plocka 10 kottar och lägg dem i en cirkel (glöm inte att lägga tillbaka dem sedan) 

22. Hämta en pinne från marken som är lika lång som din fot 

23. Hämta fem kottar var och kasta prick på ett träd. Den som träffar flest gånger får slå 

tärningen nästa gång (glöm inte att lägga tillbaka dem sedan) 

24. Spring tre varv runt en trädstam 

25. Ställ er i längdordning, den kortaste först 

26. Hoppa jämfota och säg tre gånger ”detta är bättre än datorspel 

27. Bygg en spindel. Hur många ben ska spindeln ha? 

28. Leta upp två stenar som är lika tunga och som får plats i din hand (glöm inte att läg-

ga tillbaka dem sedan) 

29. Gissa först hur många kottar som får plats i en glasslåda där locket skall gå att 

stänga. Prova sedan hr många som får plats. 

30. Hämta fem lika stora blad 

31. Samla 10 saker från naturen. Dela in dem i två högar. Hur många blir det i varje hög? 

(glöm inte att lägga tillbaka dem sedan) 

32. Bygg en myra. Hur många ben ska myran ha? 

33. Hämta två långa och två korta pinnar (glöm inte att lägga tillbaka dem sedan) 

34. En gåta: jag ser 10 ben i skogen, vilka djur kan jag se? 

35. Hämta tre mjuka saker 

36. Alla ropar samtidigt tre gånger ”utematte är kul” 

 

 

Upprepa mönstret  
Material: Pinnar i olika längder, kottar av olika slag, stenar stora och små och olika löv. 

 

Lägg en pinne, två stenar, en grankotte efter varandra. Låt sedan eleven upprepa mönstret 

och bygg vidare med fler saker. 
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Lövsortering  
Material: Olika sorters löv, ett tygstycke  

 

Låt barnen gå och samla olika sorters löv. Därefter kan de sortera löven i olika kategorise-

rings grupper: färg, form, storlek, antal flikar på lövet, vilket sorts löv det är. 

 

 

Geometriska former  
Material: Pinnar  

 

Låt barnen hämta pinnar i varierande längder. Låt dem sedan lägga ut pinnarna på marken 

och skapa olika geometriska former med hjälp av pinnarna. 

Sedan får barnen i uppdrag att leta reda på dessa formerna i naturen. 

 

 

Hur många kottar lång är du?  
Material: Kottar 

 

Låt barnen samla kottar. Därefter uppskattar ni tillsammans hur många kottar lång du är. 

Lägg sedan kottarna bredvid kompisen i en rad, räkna sedan antalet kottar. 

 

 

Sifferpromenad 
Material: - 

 

Gå ut på en promenad med barnen i ett bostadsområde. Låt de leta reda på de olika siffrorna 

som husen har. Låt barnen föra statistik genom att de antecknar de olika siffrorna på ett pap-

per. Tillverka därefter  ett stapeldiagram genom att föra in de olika siffrorna. 

 

 

Samla föremål 
Material: Natur föremål  

 

Låt barnen samla olika föremål. Diskutera och jämför barnens föremål med dem, som är 

större än respektive mindre än. Exempelvis: Denna sten är större än den kotten.  

 

 

Naturtavla  

Material: naturmaterial, limpistol, kraftig kartong 

 

Låt barnen samla material från skogen/promenaden, Tillverka sedan en tavla utav det med-

havda materialet, och limma detta som ett mönster, siffra, geometriskform, etc. 

 

 

Sandlådelekar 

Material: sandleksaker som spade, spann, sandkakeformar en sandlåda. 

 

Exempel där barnen använder sandleksaker i sandlådan. Låt dem bygga sandkakor, gräva en 

stor grop, liten grop, fyll spannen med sand, töm spannen osv. Leka lekar som exempelvis 

affär och bageri. 
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Vattenlek 
Material: vatten, kastruller, olika mått (dl, liter, kanna, spann) 

 

Exempel på övningar som barnen kan göra med vatten. Hälla vatten från en full kanna till en 

tom, hur många dl- mått vatten går det innan kanna blir full osv. 

 

 

Tema: Ekorrkunskap, Vad tänker du på om jag säger ekorre? 

Material: Måttband, petflaska med 400 gram vatten i, 

 

Ekorren hoppar 1.3 m från stillastående. Be barnen hoppa så lånt de kan stillstående och 

med sats. (Här kan man mäta med pinnar eller måttband, Exempelvis ett barn hoppade en 

pinne högt). 

Ekorren äter frön från 28 kottar/dag. Be barnen samla 28 kottar på ett ställe gruppen kom-

mer överens om. (4000 frön/dag skalar en kotte på 3 min) 

En ekorre väger 400g. Som petflaskan. Be barnen hitta någon som väger ca 400 gram. Jäm-

för med flaskan. 

En ekorre hoppar 5 meter mellan träden. Be barnen hoppa så långt de kan. Stillastående och 

med sats. (Här kan man mäta med pinnar eller måttband, Exempelvis ett barn hoppade tre 

pinnar långt). 

 

 

Kottstafett 

Material: Kottar 

 

Varje grupp lägger 28 kottar i en hög. Stå i en cirkel med samma avstånd mellan varje lag. 

När startskottet går springer ett barn i taget och hämtar en kotte i laget till vänster. Lägg kot-

ten i en ny hög. Nästa person springer och nästa, håll på så i 1.5 minut. Lägg sedan kottarna 

på en rad. Fråga sedan barnen hur lång deras rad blev samt be dem titta vem som har längst 

rad. 

 

 

Kan jag be att få?  

Matrial: pinnar i olika längd, blad, stenar, saker i olika färg 

 

Lägg ute ett antal föremål på en duk framför barnen. Ex pinnar i olika längd, blad, stenar, 

saker i olika färg etc. Be ett barn i taget att hämta ett av föremålen genom att exempelvis 

säga ”Kan jag be att få den längsta pinnen”. Eller ”Kan jag be att få det röda bladet framför 

den stora stenen”. När ni övat några gånger får barnen turas om att vara den som frågar. 

 

 

Memory 

Material: äggkartonger eller askar med uppritade linjer, sex saker från naturen exempelvis 

barr, kottar, löv, pinnar, stenar, mossa 

 

Lägg 4-6 föremål i en äggkartong eller en ask med uppritade linjer. Dela upp barnen i små 

grupper. Låt barnen titta i asken i 15 sekunder. Sedan ska de leta reda på de föremål (tex 

kotte, barr, mossa) som de såg i asken och lägga dem i samma ordning i en egen ask. Ett 

poäng för varje rätt sak och ett till om saken ligger på rätt ställe. 
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Hitta föremål 

Be barnen hitta något som de tycker är varmt, kallt, prickigt, randigt, vasst, fyrkantigt, runt, 

avlångt 

 

 

Vilka växter är vanligast  
Gå ut i naturen och be barnen titta efter vilka växter som är vanliga/ovanliga. 

Ta reda på de genom att räkna växterna. 
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Bilaga 4 - Utomhusmatematik i litteratur och på Internet 

Här följer en rad olika böcker och Internetadresser som kan användas i arbetet med utom-

husmatematik.   

 

 

Andersson, Marie (2005). Landet Matematica. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 

 

Bergius, Berit & Emanuelsson, Lillemor (2008). Hur många prickar har en gepard?: unga 

elever upptäcker matematik. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 

 

Molander, Kajsa (2007). Att lära in matematik ute. Halmstad: Naturskoleföreningen 

 

Molander, Kajsa (red.) (2008). Leka och lära matematik ute. Falun: Stiftelsen Erik Johan 

Ljungbergs utbildningsfond 

 

Ulin, Bengt. (1996). Engagerande matematik – genom spänning, fantasi och skönhet.  

Solna: Eklunds förlag.  

 

Olsson, Ingrid och Forsbäck, Margareta (2006). Utematte för meningsfullt lärande. Försko-

leklass – skolår 3. [Västerås: Ingrid Olsson] 

 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margareta (2008). Alla kan lära sig matematik. 1. utg. Stock-

holm: Natur & Kultur. 

 

Sellgren, Germund (1996). Naturskola med liv och lust. Täby: Ön's bokförl. 

 

Mörck, Janeric (2005). Gå ut och räkna med skogen: praktisk matematik med skoglig an-

knytning för mellan- och högstadiet. [Falun: Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond] 

 

Rhydderch-Evans, Zoe (1993). Mathematics in the school grounds: learning through land-

scapes. Winchester: Southgate 

 

www.ncm.gu.se 

 

www.liu.se 

 

www.skogeniskolan.se 

 

http://www.naturskola.se 

 

http://www.metsavastaa.net 

 


