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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga några lärares tankar kring 
utomhusundervisning i matematik. Det är också intressant att undersöka vilka faktorer 
som påverkar lärarna i deras val av undervisningsmiljö. På den begränsade tid som 
studien hade till sitt förfogande passade det att göra fokusintervjuer. För att öka 
tillförlitligheten för studien gjordes även en enkätundersökning.  
Utifrån insamlade data, kartlades lärarnas tankar och erfarenheter kring 
utomhusundervisning i matematik. I resultaten kan man ana att det finns ett samband 
mellan hur mycket läraren väljer att använda sig av uterummet i sin 
matematikundervisning och följande faktorer; tillgång till skog, personaltäthet, tid, 
väderlek, ålder på eleverna, lärarens inställning till att vara ute, vilket moment inom 
matematiken som behandlas och utbildning.       

Nyckelord 

Matematik, utomhusundervisning och kognitiv utveckling. 
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Inledning 

Bakgrund 
I den Nationella kvalitetsgranskningen som skolverket utförde 2001-2002 (Lindqvist m.fl, 
2003) kan man läsa att de yngre eleverna går från en konkret- mot en mer abstrakt 
förståelse ju äldre de blir. Vidare kan man läsa att de yngre eleverna oftast tycker att 
matematikämnet är roligt och inspirerande vilket kan bero på att matematiken för dessa 
åldrar ofta innehåller mer lek och hålls på en konkret nivå. Dock visar granskningen att 
elever som har svårt för matematik kring skolår 4-5 tappar intresset för ämnet, och glappet 
mellan elever med svårigheter och de elever som har lätt för matematik, ökar. Att elever 
med svårigheter tappar lusten, kan bero på att matematiken blir mer abstrakt och inte är lika 
verklighetsanknuten. Det blir helt enkelt trist när de inte hänger med och de blir därför 
omotiverade. Det är allvarligt om vi tappar eleverna redan på detta stadie, eftersom 
matematiken utgör en stor del av människans vardag. Brügge & Szczepanski (1997 s.30) 
talar om att utomhusundervisningen genom sitt sätt att skapa oväntade situationer, kan 
väcka nyfikenheten hos eleverna. Det är viktigt att man tar ner sin undervisning på en 
konkret och verklighetsnära nivå, så att eleverna kan känna lust att lära och glädjen över att 
kunna klara av olika uppgifter (Molander 2005 Kap.1). Vi hoppas att utomhusundervisning 
i matematik möjliggör detta. Matematiken utanför skolans väggar ska vara ett komplement 
till undervisningen inomhus och vara en metod av många för att närma sig matematiken 
och för att eleverna ska ges möjlighet att finna sitt sätt att lära. Ericsson (2002) är en av 
dem som påpekar att utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till den traditionella 
klassrumsundervisningen, inte minst i strävan att uppnå målen. Molander (2005 Kap.1) 
anser likaså, att eleverna ska få upptäcka att matematiken finns överallt och inte bara 
innanför skolans väggar.  Dahlgren & Szczepanski (1997 s.39) skriver att meningsfullt 
lärande förutsätter en rörelse hos tanken mellan abstrakt och konkret. Detta står tydligt 
uttryckt i kursplanen för matematik (2002), där man bland annat kan man läsa:  

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 

och lösningar på olika problem. (s.26) 

Detta poängteras även i Lpo 94, där det står:  

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 

där dessa former balanseras och blir till en helhet.(s.8) 

Några positiva effekter av utomhusundervisning i matematik kommer enligt, Brügge & 
Szczepanski (1997 s.29) av naturkontakten i utemiljön. Där man kan se på att barnens 
hälsa, deras motoriska utveckling och koncentrationsförmågan förbättras. Pågående 
forskning vid Universitetssjukhuset i Linköping pekar på att välbefinnandet ökar för de 
elever som vistas mycket utomhus och även graden av psykiska symtom minskar 
(Södergren, 2005). Denna fördel, med ett ökat välbefinnande, tas inte idag enligt Brügge & 
Szczepanski (1997 s.29) tillvara på då det ofta ses som ett ”projekt” att ta sig ut i naturen. 
Naturen blir då för barnen alltmer avlägsen och abstrakt. Vi tror att om barnen aldrig ges 
möjligheter att vistas i naturen så kan det få konsekvenser för vilka beslut kring miljön som 
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de tar som våra framtida beslutsfattare. Detta är också viktigt ur den synvinkel att man som 
lärare måste vara medveten om att den pedagogik man väljer alltid kommer att ha 
konsekvenser för elevernas lärande. Bruner (2002 s.84) säger att:  

”Pedagogiken är aldrig neutral eller harmlös. Den är ett medium som bär på sina egna budskap”. 

(s.84) 

Med detta som bakgrund har vi kommit att intressera oss för hur lärarnas syn på och 
erfarenheter kring utomhusundervisning i matematik ser ut.  

Undersökningsområde 
För att ringa in kunskapsområdet för vår studie har vi läst litteratur som berör matematik, 
utomhuspedagogik och om kognitiv syn på utveckling och lärande.  
En kognitiv syn på lärande passar denna studie dels därför att två av förgrundsfigurerna 
inom det kognitiva perspektivet, Piaget och Bruner, i sina skrifter poängterat vikten av 
konkretion. Dels därför att styrdokumenten som utgör riktlinjer för lärarens arbete, genom 
åren varit influerade av Piagets tankar och idéer. Detta kan man bland annat läsa om i 
Säljös bok Lärande i praktiken (2003 s.58): 

Det språkbruk – den metaforik – som lanserades handlade om hur barn skulle tillåtas vara ”aktiva”, 

”upptäcka saker på egen hand”, ”arbeta laborativt” och styras av sin egen nyfikenhet”, man skulle 

”förstå” och inte bara ”lära utantill”. (s.58)  

Inom de områden som är intressanta för vår studie har vi bland annat läst litteratur som 
behandlar matematik ur en didaktisk synvinkel, och hur olika faktorer möjliggör och 
förhindrar läraren att hålla sin matematikundervisning utomhus. För att arbeta med det som 
är relevant för vår studie har vi valt att göra intervjuer i fokusgrupper. Detta för att vi tror 
att det kan uppfylla vår studies syfte, genom att vi kartlägger några lärares samlade 
kunskap och erfarenheter kring utomhusundervisning i matematik.  

Syfte och problem 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka några lärare i årskurs F-5:s samlade tankar och 
erfarenheter kring utomhusundervisning i matematik. Vi är också intresserade av vilka 
faktorer som har betydelse för läraren när de bedriver sin undervisning utomhus. 
Fokusgrupperna har avgränsats till lärare som i olika utsträckning använder sig av 
utomhusundervisning i matematik. 

Forskningsfrågor  

1. Har lärarna några intentioner med utomhusundervisningen i matematik?, och i så fall 
vilken/vilka? 

2. I vilken utsträckning använder sig lärarna av utomhusundervisning i matematik?, vad 
bero det på att det är så sällan/så ofta? 



 

4

 
3. Använder lärarna sig av något specifikt i närmiljön i sin undervisning i matematik 
utomhus?  

4. Kan lärarna se någon skillnad i samspelet mellan eleverna när de är utomhus respektive 
inomhus? 

Styrdokumenten 

Kursplanen i matematik (2002) 

I kursplanen för matematik (2002) påtalas matematikens vikt för vår kultur och dess 
betydelse och roll i samhället. Vidare kan man läsa att det krävs en balans mellan det 
konkreta och abstrakta i matematiken. I ett av matematikutbildningens syften kan man läsa: 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 

och lösningar på olika problem. (s.26)  

Under mål att uppnå i slutet av skolår 5 står det bland annat att; 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna 

beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. (s.28)  

I april 2007, kan man på Skolverkets hemsida (Skolverket 2007), ta del av det första 
utkastet med förslag om mål att uppnå även för årskurs 3 i ämnet matematik. Dessa är 
tänkta att införas vårterminen 2009. Detta för att regeringen vill se ytterliggare ett 
avstämningstillfälle för att kunna försäkra sig om att elevernas kunskapsutveckling följs 
upp och visa vikten av matematik som ämne. Man vill införa ett nationellt prov i matematik 
för årskurs 3. I det första utkastet kan man läsa: 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som möjliggör att konkreta 

och elevnära företeelser och situationer på olika vis kan beskrivas, gestaltas och diskuteras med 

olika uttrycksformer inklusive grundläggande matematiska symboler och begrepp. Eleven skall 

också ha utvecklat en förmåga att samtala om och lösa problem med hjälp av grundläggande 

matematiska modeller såväl muntligt, skriftligt som med tekniska hjälpmedel samt kunna reflektera 

kring tillvägagångssätt och resultat. (http://www.skolverket.se/sb/d/1819)                                  

Lpo94  

Alla Sveriges skolor styrs av en läroplan som vilar på skollagen. I läroplanen (1994) för det 
obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna kan man bland annat läsa att 
eleverna ska erbjudas daglig fysisk aktivitet, att kunskap ska erbjudas i varierande form 
utifrån deras egna erfarenheter. Där ställs också krav på hur läraren ska skapa en bra och 
trivsam miljö för elevernas lärande. Bland annat står det att läraren ska stärka elevens tillit 
till sin egen förmåga, visa eleven att man kan använda olika uttrycksmedel och få eleven att 
känna att kunskapen är meningsfull. Det står: 

Läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (s.14)  

http://www.skolverket.se/sb/d/1819
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Teoretiskt perspektiv och tidigare 
forskning  

Litteratur till detta arbete har till största delen inhämtats genom tidigare kurser på 
Lärarhögskolan och på Lärarhögskolans bibliotek. En sökning på skolverkets hemsida och 
på Libris nationella bibliotekssystem gjordes, med sökorden matematik, 
utomhuspedagogik, utomhusundervisning + matematik. Litteratur har också hittats genom 
att studera hänvisningar och referenser i de böcker och uppsatser som lästs. Tillgången till 
litteratur som berör matematikbegreppet är stor. Mest relevant för studien har varit att läsa 
om matematik ur ett didaktiskt perspektiv. Litteratur som berör utomhuspedagogik och 
utomhusundervisning är också ganska stor, men mycket av den riktar sig endast till 
förskolan. Det visade sig vara ganska svårt att finna litteratur som berör både 
utomhusundervisning och matematik.                                                                                                                      
Av den litteratur som valdes, kunde det konstateras att ett flertal böcker kändes mindre 
relevanta, eftersom de inte var vetenskapliga texter. Trots detta användes del av denna 
litteratur, då den tog upp sådant som denna studie behandlar.  

Centrala begrepp 
De centrala begrepp som identifierats och som är relevanta för denna studie är matematik, 
utomhusundervisning, och kognitiv utveckling. För att förstå begreppen gjordes en sökning 
i uppslagsverket Nationalencyklopedin, i styrdokumenten och på Internet.   

Matematik 

Studien utgår ifrån kursplanens (2002) definition av ämnet matematik, där man kan läsa;  

 ”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet 

och intuition. Matematik är också en av våra allra äldsta vetenskaper och har i stor utsträckning 

inspirerats av naturvetenskaperna. Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar 

begrepp med väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion.”(s.27) 

Utomhusundervisning 

Med begreppet utomhusundervisning avses i denna studie all form av undervisning som 
bedrivs utanför skolbyggnadens väggar med hjälp av naturen som i exempelvis fält, skog, 
skolgård, sjö. Utomhusundervisningen ska bedrivas som en arbetsmetod bland många. 
Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (2007) definierar begreppet utomhuspedagogik 
enligt följande:  

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

reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.  

Kognitiv utveckling 

Här avses den beskrivning av begreppet som går att finna i Nationalencyklopedin (2007): 
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Kognitiv utveckling, utveckling av de intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, 

beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc. Den mest 

sammanhängande och kanske mest inflytelserika teorin om barnets kognitiva utveckling har 

formulerats av Jean Piaget. 

Teoretiskt perspektiv 
Under det teoretiska perspektivet redogörs kort för delar av Piagets och Bruners syn på 
utveckling, lärande och kunskap. Detta teoretiska perspektiv passar denna studie bland 
annat då det poängterar vikten av att barnet är aktivt i lärandeprocessen och vikten av 
konkretion.   

Barns utveckling och förmågan till förståelse av det abstrakta 

Piaget (1968 s.7-13) talar om en utvecklingsprocess i olika stadier som alltid har samma 
följd efter varandra. Dock kan det variera vid vilken ålder som ett barn befinner sig i ett 
visst stadium. Denna stadieteori har ett antal utvecklingsnivåer för människan och de 
innebär olika sätt att förhålla sig till omvärlden. Genom de olika stadierna blir 
abstraktionsförmågan mer tilltagande. Piaget menar att barnet inte förrän i ungefär 12 års 
ålder i varierande utsträckning kan tänka abstrakt, fritt från ”verkligheten”. Innan denna 
ålder är barnets tänkande på en mer konkret nivå, där barnet är i behov av att tänka i direkt 
kontakt med verkligheten och gärna experimentera och ha tillgång till det här och nu (s.5). 
Även Drougge (1997 s.102-103) talar om vikten av konkretion hos barn från förskoleåldern 
upp till tolv år. Skolverkets nationella granskning 2001-2002 (Lindqvist m.fl, 2003 s.19) 
har visat att barn i dessa åldrar har stor variation i förmågan till att förstå det abstrakta.  
Malmer (2002 s.53) menar att det är först här som eleverna har möjlighet att bygga upp 
hållfasta matematiska begrepp och att det är viktigt att barn i detta stadie har tillgång till 
konkreta material och att de ges möjlighet att bygga dessa begrepp både i handling och i 
ord. Flera forskare poängterar vikten av att visa ett ämne i sitt rätta sammanhang istället för 
att lyfta ut ämnet och tala om det utanför sitt ursprungliga sammanhang (Bruner 1971; 
Brügge & Szczepanski 1997 s.31; Eriksson, 1996; Dewey, 2004 s.65). Ahlberg m.fl (1997 
s.15) säger att det viktiga med de erfarenheter som eleverna får, är att de ger dem 
kunskaper som de kan använda när de hamnar i liknande situationer. Brügge & 
Szczepanski (1997 s.48) anser vidare att det är en stor skillnad mellan att ”känna till” och 
att ”känna”. Vid utomhuspedagogik så ges eleven tillfälle att ”känna” det vill säga 
visualisera abstrakta begrepp och detta är enligt dem utgångspunkten för själva lärandet. 
Även Malmer (2002 s.92) anser att man ska ha sin utgångspunkt i det konkreta. Hon menar 
också att det är viktigt att detta görs på ett meningsfullt sätt för eleverna och att de ges 
stimulans och omväxling. Malmer talar även om vikten av att man som lärare är öppen för 
olika representationsformer och att detta speciellt är till fördel för svaga elever som då kan 
få visa styrkor inom andra områden. Bruner (2002 s.70) menar att med hjälp av de 
kunskaper man redan besitter så kan man lättare förstå komplicerade och abstrakta 
kunskaper. Ahlberg (1997 s.22) talar om att det är viktigt att planera 
undervisningssituationer där eleverna ges möjlighet att se matematik ur många perspektiv 
så att de senare kan använda sina kunskaper vid olika situationer. Enligt skolverkets 
nationella granskning 2001-2002 (Lindqvist m.fl, 2003 s.19, s.35) tycks det vara så att 
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många elever endast får möjlighet att använda sig av text och talspråk i matematiken, trots 
behovet av anknytning till verkligheten och känslan av sammanhang. Några av de faktorer 
som eleverna tycker är viktigast för att känna lust att lära matematik är att lärarna ska 
kunna inspirera och anknyta till verkligheten. Ahlberg (1997 s.13) talar om hur 
matematiken i skolan ofta är alltför formell och inte kopplad till verkligheten, vilket kan 
påverka eleven i negativ riktning.  

En grundläggande tanke i Piagets syn på utveckling är, enligt Säljö (2003 s.60), att vi 
ordnar vår omvärld genom två ständigt verkade processer. Själv menar Piaget (1968 s.12-
13) att varje handling föregås av ett behov och dessa kan vara rent elementära eller föregås 
av till exempel ett intresse. Varje behov har två syften, assimilation och ackommodation. 
Med assimilation avser Piaget att den information som vi tar in och registrerar om hur 
omvärlden fungerar, liknar det som vi redan vet. Medan vid ackommodation måste vi 
anpassa våra kognitiva strukturer efter ett förändrat sätt att se världen. Det uppstår då en 
ojämvikt mellan våra föreställningsvärldar och för att jämvikt ska uppnås måste de 
kognitiva strukturerna förändras så att de stämmer med verkligheten. När dessa två 
processer, assimilation och ackommodation, är i jämvikt, kallas det adaption, som är en 
alltmer noggrann anpassning till verkligheten. Hannaford (1997 s.88) säger att vid varje ny 
upplevelse utgår man från sin egen ”värld” och varje ny upplevelse omskapar och ändrar på 
den. Imsen menar att Piaget (2006 s.286-287) delar in kunskap i två olika typer, figurativ 
kunskap och operativ kunskap. Med figurativ kunskap avser han den inlärning av fakta som 
bara matas in i minnessystemet, han jämför detta med ”traditionell undervisning”.  
Operativ kunskap är ett resultat av assimilering och ackommodation. Här är barnet aktivt 
och handlande.  

Tidigare forskning 
Under denna rubrik kategoriseras den tidigare forskning som finns inom området och som 
är relevant för denna studie enligt följande; Utomhusundervisning, Matematikdidaktik och 
Utomhusundervisning i matematik. Anledningen till denna uppdelning, är att efter att 
litteraturen lästs så föll det sig mest naturligt med dessa kategorier. 

Matematikdidaktik 

Matematik som ämne i den svenska skolan började ta form med införandet av 1842 års 
folkskolestadga där det skulle finnas en utbildad lärare i varje skola som skulle undervisa i 
bland annat räkning (Hartman, 2003, s.19). Från början handlade det i skolan mest om 
drillmässiga utantillkunskaper (s.75). Detta har dock ändrats med åren. Säljö (2003 s.58) 
skriver:  

Läroplaner och liknande officiella dokument som formulerades under 60-, 70,- , 80- och 90-talen I 

många länder är likaledes influerade av piagetanska idéer om kognitiv utveckling. (s.58) 

I Lgr 69:s kursplan i matematik (1969), kan man utförligt följa hur man som lärare skulle 
arbeta, där fanns ganska lite utrymme för egen tolkning av undervisningen i matematik. Det 
påpekades att man skulle variera arbetssätt och att eleven skulle få arbeta med konkreta 
material så länge som det var nödvändigt. Man kan läsa:  
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Eftersom matematikundervisningen skall fylla en praktiska uppgift, bör eleverna arbeta med 

sådana uppgifter, som man möter i hem, arbetsliv och samhälle. Så ofta det är lämpligt, bör 

matematiska problem behandlas i sitt praktiska sammanhang. (s.139) 

Malmer (2002 s.21) anser i boken ”Bra matematik för alla” att efter införandet av Lgr69 
och den ändrade synen på matematik, blev lärarna osäkra och totalberoende av läromedlet. 
Vilket gjorde att undervisningen blev hårt styrd och ofta hade bristande anknytning till 
konkreta händelser. När Lgr80 (1983) kom ökade lärarens egen frihet till planering av sin 
undervisning. Det påpekades att läraren i sin planering var tvungen att se till var eleverna 
befinner sig i sin kunskapsutveckling. Det står till exempel att: 

En elev får inte börja med ett nytt moment utan tillräcklig grund från tidigare moment. (s.99)  

Høines (2002 s.113) menar att Piaget anser att man inte ska gå vidare i sin undervisning om 
en elev inte klarat av de tidigare momenten, eftersom de då inte nått tillräcklig mognad för 
detta. Unenge (1988 s.135) går så långt som att tala om att lgr80 var något av ”en 
revolution” för matematiken, eftersom det nu mer poängteras att matematiken ska sättas i 
de vardagliga sammanhangen. Med Lpo94 (1994) infördes målstyrning i skolan och 
detaljstyrningen minskar mer mot vad som gjorts i tidigare läroplaner. Tidigare hade man 
läroplanen och kursplanerna i samma skrift, men nu är läroplanen och kursplanerna i stället 
separerade som olika dokument. Detta gjorde att man nu i matematikämnets kursplan såg 
tydligare mål med stora tolkningsmöjligheter, dels mål att uppnå och dels mål att sträva 
mot för både skolår 5 och skolår 9. Här skriver Bergsten m.fl. (2003 s.6) att när lpo94 
infördes, försköts ansvaret för undervisningen, från den nationella nivån till den lokala 
nivån. Detta innebar att läraren själv kunde forma sin undervisning hur den skulle 
organiseras och se ut. 

I ämnet matematik talar Malmer (2002 s.49) om en del ord som ”matematikord”, då de inte 
existerar i vardagliga sammanhang. Hon menar att det är viktigt att läraren är ”tvåspråkig” 
och använder sig både av vardagliga och matematiska begrepp såsom till exempel ”gånger” 
och ”multiplikation”. Dessa speciella ”matematikord” ger eleverna möjlighet att 
kommunicera matematik. Här påtalar Löwing (2004 s.72) vikten av att läraren inte är 
slarvig med sitt matematiksspråk, eftersom det kan vålla problem med elevernas 
begreppsbildning inom detta område. Malmer (2002) tar upp om de textuppgifter som kan 
vålla problem för en del elever, då de stöter på ord inom matematiken som de inte förstår. 
Hon menar att man måste skapa undersökande och laborativa arbetssätt där barnen kan ges 
möjlighet att tillägna sig ett väl fungerande ordförråd. Høines (2002 s.34) betonar också att 
eleverna ska få utgå från sitt egna språk. Ofta införs enligt Ahlberg (1997 s.63), det 
matematiska symbolspråket alldeles för tidigt i skolan vilket gör att elever inte får 
tillräcklig förståelse för det. Hannaford (1997 s.49) menar att ord oftast är ett 
informationsstycke och inget annat och att det inte ger oss den praktiska erfarenheten som 
är nödvändig vid inlärning. Hon talar om vikten av erfarenhet, då det gör att orden inte bara 
blir ord utan att de framkallar en bild i huvudet. Bruner (1971 s. 138) menar att det måste 
kännas meningsfullt annars blir vi inte motiverade för att lära oss något. Skolverkets 
nationella granskning 2001-2002 (Lindqvist m.fl, 2003) visar på just detta som Bruner talar 
om, att lusten att lära hänger ihop med hur väl eleverna hänger med i ämnet. Vidare i denna 
granskning kan man läsa att det är viktigt för lusten att uppgifterna i matematiken varken är 
för avancerade eller för lätta. Eleverna ser inte ut att sakna lust att lära matematik, utan 
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snarare är det så att de tappar lusten när de inte förstår (s.14, s.27). Granskning poängterar 
också att eleverna för att kunna utveckla sitt ordförråd, måste få ökad förståelse inom 
matematiken och ges utrymme att ”samtala” kring matematik. (s.19, s.26, s.44) Ahlberg 
(1997 s.10) menar att om eleverna i de tidiga skolåren enbart får räkna i sina 
matematikböcker och söka efter de ”rätta” svaren så snabbt som möjligt så kan det leda till 
att de får fel bild av vad matematik är. 

Utomhusundervisning i matematik 

Det viktiga inom matematikundervisningen är enligt Molander m.fl. (2005 s.16) att inte 
bara se matematik som siffror utan kanske framför allt som ett språk som det gäller att 
förstå och kunna använda. Genom vistelse i naturen menar Drougge (1997 s.126) att man 
har lättare för att utvidga sitt ordförråd, till exempel inom matematiken. Molander m.fl. 
(2005 s.11) talar även om vikten av att lära in matematik utomhus, där de upplevt att 
eleverna visar ett större engagemang och att de lättare minns det de lärt sig. Ericsson (2002 
s.22) påtalar också att eleverna visar större engagemang när de utomhus får ökad stimulans 
både för hjärna och för kropp. Även hon menar att eleverna minns bättre vid 
utomhusundervisning.   

Høines (2002 s.144) pekar på att barn utvecklas genom lek och menar att det är viktigt att 
sätta in matematikundervisningen i lekens sammanhang, vilket hon tror gör matematiken 
mer betydelsefull. Ericsson (2005 s.24) menar att det lutar åt att bland annat 
rumsuppfattning kan läras in med hjälp av rörelse, eftersom varseblivning är nära 
förbunden med motorik.  
Drougge (1997 s.4, s.89) talar om hur viktig fantasin är för barnet, eftersom den är 
bekräftandet av verkligheten. Barns lek inspireras av vad som finns runtomkring dem. Hon 
menar att eftersom barn lär sig på olika sätt ska de också ges möjlighet att uttrycka sig på 
olika sätt. Hon fortsätter och säger att det är viktigt att barn känner lust och hon menar att 
lek och arbete ligger nära varandra. Ahlberg (1997 s.13) talar om att barns matematiska 
kunnande till stor del kommer av lek och rörelse som till exempel när de hoppar rep och 
spelar kula. Piaget (1968) betonar genomgående den sociala interaktionen för barnets 
själsliga utveckling och att de efter sju års ålder oftast börjar kunna samarbeta med 
varandra. Här säger Ahlberg (1997 s.33) att barn kan lära sig mycket av varandra, med 
varandra och det kan ge dem ett positivare förhållningssätt till bland annat matematik. 
Oavsett om barnen leker eller inte, anser Bruner (1971 s.132-136) att de lär sig saker. Han 
poängterar att en förutsättning för barnets inlärning är nyfikenhet. Här talar han om att 
uppmärksamheten fångas av något som är oklart, oavslutat eller osäkert och barnet blir då 
nyfiket. Ericsson (2002) menar även att motivationen ökar om man tar tillvara på elevernas 
nyfikenhet.  

Utomhusundervisning 

Dewey (2004 s.63-66) talar om en skolmiljö som ofta präglas av att vara abstrakt och 
avlägsen. Han säger att det är viktigt att skolans hela atmosfär genomsyras av uppmuntran 
till olika sätt att lära. Olsson m.fl. (2002 s.122) säger också att det är viktigt att koppla ihop 
platsen för lärandet och lärandet i sig. Bruner (2002 s.92) talar om miljöns betydelse för 
utveckling, det är viktigt att miljön erbjuder stimulans. Olsson m.fl. (2002 s.142) talar om 
hur utomhusundervisning kan stimulera till ett fördjupat lärande samtidig som det blir en 
god miljö att arbeta i för pedagogerna. De tror att lärandet kan bli begränsat i en skolmiljö 
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utan variation. Dahlgren & Szczepanski (1997 s.50) talar om hur lärandet i klassrummet 
ofta sker under för hårt strukturerade och kontrollerade former. De tror att eleverna då kan 
tappa motivationen eftersom det inte är tillräckligt spännande för dem. Genomgående 
poängterar de också att utomhusundervisningen möjliggör konkret kontakt med 
verkligheten. I Claesdotters intervju berättar Szczepanski (2005 s.91) om hur kunskap 
skapas bäst genom bekantskap och inte genom ett beskrivande av kunskap, som det oftast 
är i klassrummet. Brügge m.fl. (1997, S.173) talar om att t ex skolor, som har tillgång till 
egna naturområden är mer nöjda med sin utomhusverksamhet och oftare är ute utanför egna 
områden än de som inte har denna tillgång. Ett av utomhuspedagogikens huvudsyften är 
enligt Brügge & Szczepanski (1997 s.49-50) att undervisningen för att bli bestående, måste 
omfatta både kroppen och huvudet i lärandeprocessen. Att begrepp och handling länkas 
samman och att eleverna ges omväxling och variation i sitt kunskapsinhämtande. 
Hannaford (1997 s.11) säger att den information som man får från omvärlden går via 
kroppens sinnen till hjärnan. Mycket tyder enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) på att det 
meningsfulla lärandet förutsätter en rörelse hos tanken mellan abstrakt och konkret. De 
skriver bland annat att: 

”Utomhuspedagogik som metod skapar möjligheter att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap 

och erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap.” (s.23) 

För pedagogerna gäller det enligt, Molander m.fl. (2005 s.11) att skapa tillfällen då 
eleverna får möjlighet att använda sig av vad de tidigare lärt, med hela sin kropp och sin 
fantasi. Detta uttalas tydligt i Deweys (2004 s.17) kända uttryck ”learning by doing” där 
vikten av aktivitet för att utvecklas står i fokus. Här talar Ericsson (2002 s.22) om vikten av 
omväxling i undervisningen, där utomhusundervisningen kan vara sätt att variera sin 
undervisning på. Brügge & Szczepanski (1997 s.47-48) menar att vår kommunikation till 
stor del inte är verbal. Därför är det viktigt att kunna använda sig av andra miljöer och 
andra metoder att lära, vilket ger möjlighet till annan form av kommunikation. Löwing 
(2004 s.71-98) talar om hur resultaten av undervisningen bland annat beror på hur den 
bedrivs, elevernas motivation och förkunskaper. Dock kunde inte skolverket i den 
nationella granskning 2001-2002 (Lindqvist m.fl, 2003 s.14) se att några specifika 
lärmiljöer, skapar mer lust än andra. De menar att man inte automatiskt kan säga att en 
undervisningsmiljö är ”bättre” än en annan. Granskningen visar snarare att det som har 
betydelse hur eleven tar sig an en uppgift är dennes inställning till sig själv och till sina 
prestationer (s.27). Ahlberg (1997, s.10) påtalar också vikten av lärarens egen inställning 
till matematik, eftersom detta påverkar organisation och genomförande av undervisningen. 
Brügge & Szczepanski (1997 s.38) skriver att läraren har som uppgift att väcka intresset 
och kunskapshungern hos sina elever. Brügge m.fl (1997, s.225) anser att det krävs mycket 
för den som ska hålla i utomhusundervisningen, då det fordras att alla som är inblandade 
ser möjligheterna med denna utomhusvistelse. Grahn m.fl. (Brügge m.fl., 1997, s.174) talar 
om att det som de flesta lärare nämner som ett hinder att använda uterummet i sin 
undervisning, är att de upplever tidsbrist då det inte får ta mer än några minuter från punkt 
A till punkt B för att man ska använda det kontinuerligt. Brügge m.fl (1997 s.225) 
poängterar vikten av att ha rätt kläder för rätt väder, så att inte minusgrader ska behöva 
utgöra ett hinder för att gå ut. Ahlberg (1997, s.10) talar också om att barnens intresse och 
motivation ökar om läraren ställer frågor och för en diskussion kring matematik med dem. 
Malmer (2002 s.24) och Säljö (2003 s.62) anser att den vuxne som till exempel läraren 
måste skapa förutsättningar för barnens utveckling, men att de inte ska ingripa för mycket 
eftersom man då inte vet om barnet förstår. Löwing (2004 s.71) talar om två olika typer av 
ramar, rörliga och fasta, som på olika sätt påverkar lärarens möjligheter att organisera sin 
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undervisning. De fasta ramarna exempelvis styrdokumenten, kan läraren inte påverka på 
kortare sikt, vilket han/hon kan göra med de rörliga ramarna. De rörliga ramarna innefattar 
till exempel val av läromedel, elevgruppering, arbetsform och arbetssätt. Det hon menar 
med dessa ramar är: 

Lärarens möjligheter att bedriva en god undervisning bero i hög grad av hur dessa ramar möjliggör 

eller förhindrar undervisningen. (s.71) 

Drougge (1997 s.25) skriver om en skolform som kallas ”I ur och skur” där man förmedlar 
kunskap genom undersökande arbetsmetoder och olika uttrycksmedel, genom att vara 
utomhus. Hon anser att inspirationen i naturen inte finner några gränser (s.29). Det är 
viktigt att barnen tidigt ges möjlighet till utomhusvistelser då de lär sig att förstå och 
uppskatta naturen och hon menar också att detta leder till att barnen blir mer harmoniska 
(s.23, s.125). Det gäller att man har en regelbundenhet i sin utomhusvistelse, menar 
Ericsson (2002 s.6) och Dahlgren & Szczepanski (1997 s.23). Detta så att vistelsen i 
naturen inte tappar sitt sammanhang utan blir en naturlig del av skolvardagen. Ericsson 
(2002 s.9) fortsätter och påpekar att det kan vara viktigt att låta barnen vistas ute och få 
förståelse för naturen, då de är våra framtida beslutsfattare och kan behöva ta viktiga beslut 
angående vår närmiljö. En annan viktig sida av att gå ut är enligt Ericsson (2002) att 
rollerna mellan barnen ändras när man byter miljö. Detta är positivt eftersom det kan stärka 
de barn som har svårigheter i den vanliga klassrumsmiljön. Att tidigt använda sig av olika 
arbetsmetoder gör det lättare för läraren att se både elevernas styrkor och svagheter 
(Lindqvist m.fl, 2003  s.29). Det är viktigt att följa upp de erfarenheter och upplevelser som 
man fått utomhus, när man kommer tillbaka till klassrummet, poängterar Brügge & 
Szczepanski (1997 s.25-50). Det är också viktigt att när man är ute och inte använder sig av 
en lärobok, ha tydlig struktur och tydliga mål, säger Ahlberg m.fl. (1997 s.21). En av de 
faktorer som Malmer (2002 s.25) menar kan skrämma lärarna när de försöker att förändra 
undervisningen är: 

Lärare känner sig osäkra och vågar inte lita på sin egen planering, utan förlitar sig mera på en 

lärobok och på ”experter”. Här kan t.ex. väl planerad fortbildning och gruppsamverkan betyda 

oerhört mycket. (s.25)        
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Metod  

För att söka svar på forskningsfrågorna för denna studie, skulle man kunna använda sig av 
enbart enkäter eller enskilda intervjuer. Men eftersom vi inte är intresserade av hur många 
som använder sig av utomhusundervisning i matematik, utan hur utomhusundervisningen 
ser ut, passar det bättre med fokusintervjuer. Här ges det möjlighet till att få fram detaljerad 
information kring lärarnas samlade tankar och erfarenheter kring utomhusundervisning i 
matematik, vilket kan vara svår att fånga i en enkät. För att stärka validiteten för denna 
studie användes metodtriangulering med fokusintervjuer, enkäter och observation. Något 
som ytterliggare stärker validiteten är datatriagulering, i studien ingick tre olika skolor, 
vilket stärker validiteten för data och ger ett bredare urval trots den snäva tidsramen. Man 
brukar tala om två typer av validitet, intern validitet som handlar om de slutsatser man kan 
dra inom ramen för de undersökta fallen och extern validitet som beskriver i vilken 
utsträckning som det finns möjlighet att generalisera resultaten till andra fall (Esaiasson 
m.fl. 2006 kap.4, s.97-98).  

Med detta som bakgrund gjordes fokusintervjuer enligt beskrivningen i Trost (2005 s.22-
27) och Esaiassons m.fl. (2006 Kap.18) beskrivning av detta. Trost menar att dessa 
intervjuer utmärks av att de har fokus på ett tema. Vidare anser han att denna form av 
intervju passar bra när man är intresserad av deltagarnas erfarenheter, vilket är intressant då 
studien syftar till att kartlägga några lärares samlade tankar och erfarenheter på 
utomhusundervisning i matematik. Enligt Esaiasson m.fl. (2006) berör man färre teman än 
vad man gör under en enskild intervju, men att dessa teman behandlas mer ingående vid en 
fokusintervju (se bilaga 2 och s.19). De menar vidare att man genom denna typ av 
intervjumodell kommer åt djupare värderingar eller kulturellt förankrande föreställningar 
hos en grupp. Detta är också intressant, då denna studie avser att ge utomhusundervisning i 
matematik en bred belysning. Innan varje intervju fick lärarna enskilt fylla i en enkät (se 
bilaga 1 och s.15) med frågor som bland annat rörde deras verksamma tid i yrket och ifall 
de har matematik och utomhuspedagogik i sin utbildning. Att använda sig av två metoder, 
kallas för metodtriangulering. Trost (2005 s.17) förklarar detta enligt följande: 

När man inom vår värld hört talas om triangulering menas vanligen att man använder sig av två 

eller flera mätmetoder för att komma fram till de rätta svaren på forskningsfrågorna. (s.17) 

Vid intervjutillfällena kunde man inte i förväg veta vilken relevans enkäten skulle få för 
studien. En studie av denna storlek och med detta upplägg gör det svårt att få fram data 
som man kan dra generaliserbara slutsatser kring, och det är inte heller det som studien 
syftar till. 

Urval  
Man kan för denna studie välja ut tre skolor som är belägna i olika områden, en skola i 
”parkmiljö”, en skola i ”tätbebyggd miljö” och en skola med inriktning mot 
utomhuspedagogik. Här gjordes vad Trost (2005 s.120) kallar ”bekvämlighetsurval”, det 
vill säga att ”man tar vad man råkar finna”. Tillgängligheten blev i detta fall det som 
avgjorde val av skolor/respondenter för studien. De tre skolor som hade möjlighet att ställa 
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upp blev de som slutgiltigt kom att vara med i studien. Lärarna som tillfrågades hade svårt 
att finna tid att ställa upp i grupp på en intervju, eftersom många har sina utvecklingssamtal 
nu och att påsklovet infaller under denna period. De skolor som slutligen kom att ställa upp 
i studien kom att innefatta tre skolor i Stockholmsområdet, varav den ena med inriktning 
mot utomhuspedagogik. Detta efter Esaiasson m.fl. (2006 kap.18) rekommendationer om 
att man minst ska anordna tre fokusgrupper. 

Fokusgrupperna skulle kunna röra arbetslag för lärare i årskurs F-5, men eftersom 
respondenterna inte kunde väljas, fick det helt enkelt bli de lärare som hade möjlighet att 
ställa upp för en fokusintervju. Dessa lärare var inte hela arbetslag. Trost (2005) och 
Esaiasson m.fl. (2006) talar om ca 4-6 deltagare i varje fokusgrupp, som en tumregel, då 
den varken ska vara för stor eller för liten. Om gruppen är för stor kan det leda till att alla 
inte kommer till tals eller att samtalsledaren har svårt att hålla reda på alla deltagare. Om 
gruppen är för liten kanske inte samtalet leder någonstans. Här är det också viktigt att 
samtalsledaren ser till att alla kommer till tals. Studien har tre respondenter i varje 
fokusgrupp, då fler inte hade möjlighet att ställa upp samtidigt.  

Genomförande  
På de tre skolor som ingår i studien, observeras hur en grupp lärare samtalar utifrån det 
givna temat ”utomhusundervisning i matematik”. Detta görs med hjälp av 
fokusgruppsintervjuer, en form av kvalitativ intervju. Innan fokusintervjuns start, fick varje 
respondent besvara en enkät.  

Som stöd vid intervjuerna användes diskussionsfrågor (se bilaga 2). Eftersom det kan vara 
svårt att hinna med att anteckna allt som sägs och samtidigt leda fokusintervjun, användes 
även en bandspelare. En av fördelarna med att använda bandspelare, är att man kan gå 
tillbaka och lyssna upprepade gånger på tonfall, ordval och vad som sägs. 

Det är positivt att vid intervjutillfällena vara två intervjuare, då detta kan ge en större 
informationsmängd och förståelse, än vad endast en intervjuare skulle ha haft möjlighet att 
få.  

Materialbearbetning  
De material som insamlades vid intervjutillfällena, transkriberades och lästes ett antal 
gånger. Hänsyn togs till vissa formaspekter genom att det ändrades från talspråk till 
skriftspråk. Kvale (1997 kap.9) skriver att intervjumaterialet måste göras om till en litterär 
form för att underlätta analysen och göra texten begriplig för läsaren. I resultatkapitlet har 
lärarna inte citerats ordagrant, då formen inte är intressant för denna studie. Det intressanta 
är istället innehållet i det som sägs.  

Svar sammanställdes i en tabell och efter detta sorterades sådant som var irrelevant bort, för 
att kunna undersöka forskningsfrågorna. Yttranden som inte kunde besvara dessa frågor 
syns alltså inte i uppsatsen. För att göra det ännu mer översiktligt och tydligt för läsaren 
gjordes en enkätmatris och en intervjumatris, för att tydligt se skillnader, likheter och 
mönster mellan skolorna. Här kartläggs lärarnas gemensamma erfarenheter och tankar, 
vilket är syftet med denna studie.  
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Undersökningens tillförlitlighet  
Reliabiliteten (tillförlitligheten) för denna studie är god, då det vid varje intervju användes 
en bandspelare och att anteckningar gjordes vid varje intervju. Den interna validiteten 
(giltigheten), för studien är hög, då en ”intervjumall” användes. Dock kan intervjuaren inte 
i förväg veta vart samtalet under fokusintervjun leder. Då respondenten tappar fokus på 
ämnesområdet, leder intervjuaren respondenterna på rätt spår igen. En annan orsak som ger 
studien hög intern validitet är att respondenterna har fått god tid på sig vid varje 
intervjutillfälle att besvara diskussionsfrågorna. Eftersom man inte kan dra några generella 
slutsatser utifrån denna studie, gör det att den externa validiteten inte är lika god som den 
interna. Den externa validiteten är dock inte intressant för denna studie, då tid och utrymme 
är begränsat. 

För att öka reliabiliteten ytterliggare gjordes en metodtriangulering, dels genom att låta 
lärarna enskilt fylla i en enkät innan intervjun och dels genom att det gjordes observationer 
av närmiljön kring de olika skolorna.  

För att reliabiliteten och validiteten ska vara god är det, enligt Esaiasson m.fl. (2006, s.348) 
bra om respondenterna inte känner varandra under fokus intervjun då det lätt blir att de 
hamnar i redan etablerade roller. Trost (2005 s.45-47) menar att en respondent som redan 
känner alla i en fokusgrupp, lättare kan påverka de andra och att det bara blir majoritetens 
åsikter som syns. Vidare talar han om vikten av att vara i en lokal där man är så ostörd som 
möjligt. 

Etiska aspekter 
I boken Kvalitativa intervjuer skriver Trost (2005 s.24-25) om risken med att 
tystnadsplikten kan brytas av någon av medlemmarna i intervjugruppen. Fokus för 
intervjun rör dock inte några privata ärenden. Hänsyn har tagits till de forskningsetiska 
principerna inom HS-forskning (Vetenskapsrådet, 2002) där man under regel 6 kan läsa: 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 

som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna. Regel 6 innebär således att personuppgifter inte får lämnas 

ut till utomstående och att avrapportering skall ske i former som omöjliggör identifiering av enskilda. 

(hämtas från http://www.vr.se) 

Viktigt att poängtera för studien är också hur lärarna tillsammans tänker och resonerar 
kring utomhusundervisning i matematik. Det är därför inte relevant vem som under 
intervjun sagt vad, vilket skyddar individen från identifiering. Något annat som har tagits 
hänsyn till, är att respondenterna inte har citerats ordagrant, då detta kan vara oetiskt enligt 
Trost (2005 s.134). Han menar att det är onödigt att citera sina respondenter ordagrant då 
talspråk i skrift kan verka slarvigt grammatiskt.  

http://www.vr.se
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Resultat  

Sammanställning av resultat  
Först redogörs kort de skolor som ingått i denna studie. Därefter följer en sammanställning 
av enkätundersökningen och medföljande kommentarer. Sedan redogörs för 
fokusintervjuerna, fråga för fråga. Fokusintervjuerna har även sammanställts i en 
resultatmatris, där man tydligt kan jämföra skolorna. Sist i denna matris, tolkas och 
sammanställs lärarnas inställning till utomhusundervisning i matematik. Slutligen följer 
kommentarer till matris 2.  

Beskrivning av skolorna och deras omgivande miljö 

Skola A är belägen mitt i ett villaområde i Storstockholm. Skolan är en ganska liten F-5 
skola, med ca 300 elever och anställda. Runt skolan finns det tillgång till det mesta i 
naturväg.  

Skola B ligger även denna i ett villaområde i Storstockholm. Denna skola är lite större, en 
F-9 skola, där en del av skolan har profilerat sig mot utomhusundervisning. Det går ca 600 
elever på skolan. Denna skola har god tillgång till naturen, eftersom den finns alldeles i 
närheten. 

Skola C, hittar man i ett kombinerat radhus- villa och lägenhetsområde i Storstockholm. 
Skolan är en F-6 skola och har ca 500 elever. Denna skola har ingen angränsande natur, 
utan har enbart hus och vägar runt omkring.  

Enkätundersökningen  

Skola A Skola B Skola C 

Verksam tid i yrket 11 år, 13 år, 32 år 1,5 år, 3 år, 15 år 6 år, 33 år, 36 år 

Utbildning inom 
utomhuspedagogik 
och/eller matematik  

Två av lärarna har 
utomhuspedagogik i 
sin utbildning och 
två av lärarna har 
utbildning i 
matematik. 

Alla lärarna har 
utbildning inom 
utomhuspedagogik, 
endast en av dem har 
matematik i sin 
utbildning. 

Alla lärarna har 
utbildning i 
matematik, ingen av 
dem inom 
utomhuspedagogik. 

Personaltäthet Ca 20 elever/ lärare, 
har tillgång till 
resurs i klassen 
ibland. 

Ca 11 elever/ lärare Ca 25 elever/lärare 

Matris 1. Sammanställning av enkäterna. 

Kommentar kring enkätmatris 

Det är intressant att notera utifrån enkätmatrisen att på skola A och B har alla utom en 
lärare utbildning i utomhuspedagogik. Dessa skolor har även högst personaltäthet.   
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Fokusintervjuerna 

I vilken utsträckning använder ni er av utomhusundervisning i matematik? 

Den större delen av respondenterna uttryckte här att hur mycket man använder uterummet i 
matematikundervisningen till största delen beror på vilket moment inom matematiken som 
ska behandlas, vilken årskurs eleverna går i och hur vädret ser ut.  

 
”Det är väldigt beroende på vilken årskurs eleven går i, de minskar ju äldre de blir. Man har mer 

med de yngre.  När man tittar på F-2:an så har de ca tre lektionstimmar, tre klocktimmar matte i 

veckan, utav dessa timmar är vi ute mellan 30 och 60 minuter.” 

 

”Det beror på vilket moment man jobbar med och så att det praktiskt går att genomföra.” 

 

”Soliga dagar…” 

Vad tror ni att det beror på att det är så sällan / så ofta? 

Några av respondenterna svarade att det tror att anledningarna till att de är ute så sällan har 
att göra med att de inte har tillräckliga personalresurser, då de menar att det krävs mer 
personal när man är utomhus. De talar också om vädret som en faktor, vid dåligt väder drar 
man sig från att gå ut. En av respondenterna hävdar att hon använder sig mer av uterummet 
i sin matematikundervisning nu, än mot förut. Detta tror hon beror på att några av hennes 
kollegor har fått fortbildning inom ”utomhusmatematik” och för att hon blivit ansvarig för 
mellanstadiets matematik. De respondenter som anser sig använda sig relativt ofta av 
uterummet i sin matematikundervisning menar att det mestadels handlar om deras intresse 
för detta.  

 

”Ja, det är väl alldeles för sällan, så är det ju.” 

 

”Det är väldigt roligt varje gång man gör det. Jag har nog mer utomhusundervisning nu än vad 

jag har haft förut. Det bero dels på att det var några kollegor som gick den där kursen och dels 

att jag fick matematiken på mitt ansvar lite.” 

 

”Profilen. Det ska ju komma in kontinuerligt hela tiden. Att det inte bara blir det här roliga man 

gör någon gång ibland, utan det ska vara något som hela tiden kommer in. Sen är det ens eget 

intresse som har gjort att man har sökt sig till ett sånt här ställe.” 

 

”Det är mer på våren och på hösten.” 

 

”Jag har ju undervisat mycket utomhus och det är en väldigt stor skillnad att undervisa utomhus 

mot inomhus, framförallt i stor grupp eftersom rummet är större.” 

Kan ni berätta lite om den omgivande miljön kring skolan. 

Här beskriver respondenterna hur de i olika utsträckning har tillgång till skolgård, 
skogsområden, vattendrag, fält och parkområden.  

 

”Det är inte jättelångt till skogen här som ligger mellan X och Y, det är det inte. Ordentligt med 

skog finns det, men då krävs det lite mer för det tar är lite längre att gå dit.” 

 

”Vi har tillgång till allt väldigt nära. Vi har skogen, det är ju våran arbetsplats och barnens 

klassrum dessutom. Sen så har vi X-sjön här i närheten och Y-sjön där är vi ofta när vi har våra 



 

17

 
friluftsdagar. Om man tittar ut genom fönstret här, så finns det en asfaltsplan, den är väldigt 

tilltalande för att vara av asfalt.” 

 
”Den är väldigt variationsrik, väldigt bra och väldigt nära för oss, det är inga långa gångavstånd, 

inte ens att ta sig till sjöarna.” 

 
”Det finns ett litet utflyktsberg som lågstadiebarnen tar sig till men det finns inte någon stor skog 

eller sådant” 

Använder ni er av den omgivande miljön i matematikundervisningen?, om ja i så fall 
hur?, om nej, varför inte? 

Alla respondenter svarar att de använder sig av den omgivande miljön, dock i varierad 
utsträckning. Några av respondenterna anser att skolgården och skogen är de områden som 
mest används när man tar ut matematiken utomhus. De moment inom matematiken som 
respondenterna anser sig lämpar sig bäst utomhus är geometri, längdmått och 
sorteringsövningar. 

 

”Det är mest skogen, ängen och skolgården.” 

 

”Med mina femmor, har vi hållit på med area, omkrets och sådant som vi gjort praktiskt ute. 

Fotbollsplan, bandyplan och gungställningar, alla sådana där saker har vi använt oss av. 

Mycket sådant som är nära.”  

 

”Dels har man mycket lekar, då är man ju på ängen och skolgården. Det är mycket med 

matematik där, man håller på och mäter, mäter avstånd och letar geometriska former. I skogen 

brukar man plocka mycket material såsom pinnar, stenar, mossor, löv och kottar.” 

Vad påverkas ni av i planeringen av "utomhusmatematiken”? 

Det som respondenterna påverkas av i sin planering är bland annat kursplanen, vädret och 
moment inom matematik. Dock uttryckte vissa av respondenterna att de inte planerar så 
mycket utomhusundervisning eftersom de anser att man kan göra samma saker inomhus 
som utomhus. 

 

”Kursplanen bör man få med. Man bör se att man får med kanske inte allt, men vissa saker när 

man går ut med barnen så att man inte missar något.” 

 

Det är väderberoende. Jag menar ibland har man planerat för kanske en utomhuslektion, men 

så står regnet som spön i backen, eller att det blir en jätte kall morgon, 20 grader kallt när man 

kommer, fast att det kanske är nästan 0-gradigt på dagarna. Detta gör att man i kanske sista 

sekund måste ändra på sin planering och det är någonting man hela tiden nästan måste ha lite i 

bakhuvudet. Kommer det att vara genomförbart, när ja tänker genomföra det? 

 

”Vi har inte fokus på utomhusmatte. Det är bättre att säga det, för det har vi inte.” 

Har ni några intentioner med er utomhusundervisning i matematik? 

Här talar majoriteten av respondenterna om intentioner som att det blir mer praktiskt och 
konkret för eleverna. En respondent svarar att eleverna får chansen att använda alla sina 
sinnen. På en av skolorna har inte respondenterna några intentioner med att vara ute, 
eftersom deras fokus inte ligger på att vara utomhus.  
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”Vi tänker inte att ”nu ska vi gå ut”. Kommer det in i planeringen, att nu är det bra att använda 

oss utav till exempel fotbollsplanen då går vi ut.” 

 
”Är det dåligt väder så skickar vi ju inte ut dem.” 

 
”Lära sig med hela kroppen, att få uppleva.” 

 
”Fler lär sig snabbare, än när man sitter inne i klassrummet.” 

 
”Att det blir konkret, det är ju någonting att ta på, som kan hjälpa bättre.” 

Vilken skillnad ser ni i samspelet mellan eleverna, ute mot inne? 

Alla respondenter anger att det är skillnad i samspelet mellan eleverna inomhus mot 
utomhus. De skillnader de ser, ser dock olika ut.  

 

”Ja, det är det. Ute blir det mer gruppövningar. Jag menar, matte är ju det här traditionella 

ämnet där man inne lite har den här tävlingen mot varandra, man har matteboken framför sig 

och ser vem som kommit mest och längst. Ute försvinner det väldigt mycket eftersom det måste 

vara ett samspel mellan barnen.”  

 

”Det beror ju lite grann på hur man styr upp det hela. Om du bestämmer att nu ska ni tre göra 

den uppgiften, då blir det skillnad. Om du inte styr upp, blir det friare, det blir mer som en vanlig 

rast, vilka som jobbar ihop och hur de beter sig. Du ser sådant lättare när du är inomhus, då styr 

du ju alltid upp det. Det gäller att tänka efter, att du faktiskt gör bra grupper och att du är tydlig 

med att det är du som bestämmer. 

 

”Det blir mer lek utomhus."  

På nästföljande sida (s. 18) presenterar vi vår resultatmatris, som visar fokusintervjuerna 
översiktligt.              



 

19

 

Matris 2. Sammanställning av fokusintervjuerna.  

Skola A Skola B Skola C 

Användning av 
matematik 
utomhus 

Beroende på vilket 
moment i 
matematiken, ca 1 
gång/månad 

Yngre eleverna har 
minst 1 tim/vecka, det 
minskar ju äldre 
eleverna blir. 

Sker väldigt sällan, mer 
under våren och hösten, 
då det är soligt. (förf 
kommentar; vår och 
höst avser årstider). 

Omgivande miljö Skogsområden, damm, 
öppna fält, skolgården, 
park 

Skog, två sjöar, 
asfaltsplan, äng, park. 

Skolgård, park, 
utflyktsberg. 

Planering i 
utomhus-
undervisning 
påverkas av 

Kursplanen, moment i 
matematiken, tiden, 
vädret, gruppstorlek 
och vikten av att 
strukturera. Krävs mer 
av läraren. 

Beror på vilket moment 
i matematik som avses, 
och att man måste kunna 
vara flexibel, t ex vid 
extrema 
väderförhållanden. 

”Skall”-nivån i 
läroplanen, vädret och 
ålder på eleverna. De 
ställer frågan vad 
”utomhusmatte” 
egentligen är. 

Intentioner med 
”utomhusmatema
tik” 

Praktiskt,  konkret och 
verkligt. En av lärarna 
anser att vissa elever 
lär sig snabbare 
utomhus. 

Lära med alla sinnen, få 
uppleva. 

Inget syfte. De är ute 
om det är fint väder. 

Samspelet mellan 
eleverna 

Bero på hur läraren 
styr upp 
undervisningen. 
Lättare att se samspel 
inomhus.   

Fler gruppövningar 
utomhus. Inomhus mest 
tävling sinsemellan. Mer 
samspel utomhus. 

Lättare att ha koll på 
eleverna inomhus. Det 
blir mer lek och är 
lättare för eleverna att 
smita undan ute. 

Tolkning av 
lärarnas 
inställning till 
utomhus-
undervisning i 
matematik 

De är positivt inställda 
till att vara utomhus 
under 
matematiklektionerna. 
En av lärarna säger sig 
ha påverkats av att 
några på skolan gått 
fortbildning i 
”utomhusmatematik”. 

Dessa lärare har sökt sig 
till denna skola p.g.a. 
intresse för 
”utomhuspedagogik”. 
De äldre elevernas 
matematik anser lärarna 
är svårare att hålla 
utomhus. De anser att 
det är viktigt att vara ute 
kontinuerligt så att det 
inte bara blir ”det här 
roliga”. 

Poängterar att de inte 
har någon fokus på att 
vara utomhus. De anser 
att de kan göra samma 
saker inomhus som 
utomhus. De anser att 
en anledning till deras 
inställning är att de 
saknar fortbildning på 
området. 
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Kommentar till resultatmatris 

Utomhusundervisning i matematik och orsak till varför det sker så sällan/ofta 

I de skolor där naturtillgången var god använder sig lärarna av utomhusundervisning i 
matematik, dock i varierad utsträckning. Där skog inte fanns tillgänglig var 
utomhusundervisning ovanligt. På två (skola A och C) av de tre skolorna anser lärarna att 
utomhusundervisningen sker för sällan och de tror att orsakerna har att göra med deras 
inställning till att vara utomhus. De nämner även brist på fortbildning, vädrets påverkan 
och personaltäthet som några andra faktorer. Lärarna på den ena skolan skulle vilja gå ut 
oftare eftersom de anser att det är roligt varje gång det inträffar. På skola B där 
utomhusundervisningen sker kontinuerligt menar lärarna att väderleken i viss mån påverkar 
så att man inte går ut, dock endast vid extrema väderförhållanden. Den ena skolan är kritisk 
till om man kan göra alla moment i matematiken utomhus, de anser att det bara fungerar 
inom några moment bland annat geometri och med längdmått. Lärarna som dagligen 
använder sig av utomhusundervisning, anser inte att detta är något problem. De tar dock 
upp att ju äldre eleverna blir, desto svårare blir det att få till utomhusundervisningen i 
matematik på ett bra sätt.  

Omgivande miljön 

Den ena skolan hade i princip bara tillgång till en skolgård, en park och en fotbollsplan. 
Medan de två andra skolorna även hade tillgång till skog och vattendrag och ansåg att de 
hade nära till allt. Intressant att notera är att det som finns tillgängligt i uterummet oftast är 
det som används i utomhusundervisningen. Platser som tar tid att gå till, används mycket 
mer sällan.  

Planeringen  

Här talar lärarna på skola A och C om att de utgår från kursplanen, de säger även att olika 
moment inom matematiken lämpas sig bättre att vara utomhus än andra. På skola C tilläger 
man dock att de inte har fokus på utomhusundervisning i matematik och ställer sig 
frågande kring vad som egentligen räknas som ”utomhusmatematik”.  Skola A menar att 
planeringen för utomhusundervisning kräver mer av läraren. Skola B poängterar att vädret 
inte ska behöva vara ett hinder utan om man har en bra planering där man kan vara flexibel 
och använda sig av sin erfarenhet, så påverkas man inte i lika stor utsträckning av väderlek.  

Intentioner med utomhusundervisning i matematik 

På två av skolorna påtalar lärarna vikten av att det blir mer konkret och då befäster man 
kunskapen på ett annat sätt. En lärare på skola A menar till och med att eleverna lär sig 
snabbare utomhus, där det blir mer praktiskt. På den tredje skolan tar man återigen upp att 
det mest är väderleken som avgör om man är ute eller inte och de har egentligen inga 
intentioner med att vara utomhus i matematiken. 

Samspelet mellan eleverna utomhus mot inomhus 

Två av skolorna menar att det är lättare att se hur eleverna samspelar med varandra 
inomhus, där läraren har lättare att styra och hålla koll på eleverna. På en av dessa skolor 
menar de att barnen uppfattar det mer som lek utomhus, eftersom de så sällan använder sig 
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av utomhusundervisning. På den tredje skolan menar lärarna att det utomhus blir mindre 
”tävling” mellan eleverna och mer samspel dem emellan.  

Lärarnas inställning till utomhusundervisning i matematik  

Både skola A och B är positivt inställda till att använda uterummet i sin 
matematikundervisning. På skola A har man till viss del fått denna inställning på grund av 
att några kollegor har fått fortbildning inom utomhusmatematik. Skola B har 
utomhuspedagogik som sin profil, vilket förutsätter ett intresse hos lärarna för att bedriva 
sin undervisning utomhus. Lärarna på skola C delar inte denna positiva inställning till att 
vara utomhus, utan anser sig kunna göra samma kreativa saker inomhus som utomhus. Alla 
de lärarna på denna skola som ingick i intervjun, saknar utbildning i utomhuspedagogik, 
medan fem av sex lärare på de andra två skolorna har detta. Antal personal/ elev är lägst på 
skola C, då de har en lärare på ca 25 elever. Personaltätast är skola B, där de i snitt är en 
lärare på 11 elever.  

Sammanfattning 

På skola A har varje lärare ca 20 elever, två av lärarna här har utbildning i 
utomhuspedagogik och två av dem har matematikutbildning. Skolan omges av det mesta i 
naturväg och denna miljö används för utomhusmatematik ca 1 gång/ månad. Lärarna 
påverkas i sin planering bland annat av kursplanen, tiden och vilket moment som behandlas 
inom matematiken. Lärarna på denna skola är positivt inställda till utomhusmatematik. På 
skola B har varje lärare ca 11 elever, alla lärarna har utbildning i utomhuspedagogik, men 
endast en av dem har matematik i sin utbildning. Skolan har nära tillgång till en varierande 
utomhusmiljö och de är ute kontinuerligt i sin matematikundervisning. Lärarna påverkas i 
sin planering av ålder på eleverna och vilket moment som behandlas. Denna skola har 
profil mot utomhuspedagogik, därav har lärarna ett intresse för detta. På skola C har varje 
lärare ca 25 elever, där har ingen av lärarna utbildning i utomhuspedagogik, men däremot 
har alla matematikutbildning. Skolan har endast en skolgård tillgängligt i sin omgivande 
utomhusmiljö och de är sällan ute under matematiklektionerna. Lärarna påverkas i sin 
planering mest av vädret. De är inte speciellt intresserade av utomhusmatematik.       
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Analys och slutdiskussion 

I analysen och slutdiskussionen knyts det an till insamlade data/resultaten och det 
teoretiska perspektivet. Utifrån syftet och forskningsfrågorna för denna studie söktes 
mönster i de insamlade data som gjorts för denna studie.  

Slutsatser 
Frågorna som gav upphov till denna studie var följande: 

 

Har lärarna några intentioner med utomhusundervisningen i matematik? 

 

I vilken utsträckning använder sig lärarna av utomhusundervisning i matematik?, 
följdfråga - varför så sällan/så ofta? 

 

Använder lärarna sig av något specifikt i närmiljön i sin undervisning i matematik 
utomhus?  

 

Kan lärarna se någon skillnad i samspelet mellan eleverna när de är utomhus 
respektive inomhus?  

Angående lärarnas intentioner med utomhusundervisning i matematik tycks det vara att 
göra matematiken så konkret som möjligt och att eleverna ska få möjlighet att använda sig 
av alla sinnen. Eftersom vår studie rör lärare som har elever från 6-12 år var dessa svar 
intressanta då Piaget (1968) påtalar vikten av det konkreta för eleverna upp till ungefär tolv 
års ålder. Han menar att innan denna ålder har eleverna svårigheter att tänka abstrakt. Även 
Drougge (1997) talar om vikten av konkretion hos barn från förskoleåldern upp till tolv år. 
Malmer (2002) menar att barn ska ges tillgång till det konkreta och att de ges möjligheter 
att bygga begrepp både i handling och i ord. Under ett av intervjutillfällena ansåg en av 
lärarna sig kunna se att eleverna lär sig snabbare utomhus när det är praktiskt och konkret. 
Detta styrks av Molander m.fl. (2005) och Ericsson (2002) som menar att eleverna lättare 
minns det de lärt sig vid utomhusundervisning. Brügge & Szczepanski (1997) talar om att 
för att kunskapen ska bli bestående måste undervisningen omfatta både kropp och huvud, 
vilket utomhusundervisningen gör. De tar också upp att utomhusundervisning kan 
möjliggöra visualiserande av abstrakta begrepp. Från de lärarna i vår undersökning som 
hävdade att uterummet möjliggör lärande med hela kroppen, kan man se att något av det 
viktigaste med utomhusundervisningen är så kallad operativ kunskap. De lärare i vår studie 
som inte hade något direkt syfte med att vara ute, var mest beroende av väderleken. Vid 
fint väder gick man helt enkelt ut, annars stannade man inne. Dessa lärare ansåg inte att 
”utomhusrummet” tillförde något som inte inomhusmiljön kunde göra. I Lusten att lära 
(skolverket 2007) kan man läsa att man inte automatiskt kan ta för givet att en 
undervisningsmiljö är ”bättre” än en annan. Detta skulle kunna betyda att det inte behöver 
utgöra någon skillnad för elevernas lärande om de är inne eller ute. Däremot menar Olsson 
m.fl. (2002) att en skolmiljö utan variation kan begränsa lärandet. En fara med detta kan 
enligt Brügge & Szczepanski (1997) vara att det mestadels blir ett beskrivande av kunskap 
och då får eleverna inte den nödvändiga ”bekantskapen” med kunskapen som de behöver. I 
klassrummet menar Dahlgren & Szczepanski (1997) att lärandet ofta sker under hårt 



 

23

 
strukturerade och kontrollerade former. Vilket kan leda till att eleverna tappar motivationen 
helt enkelt på grund av att det inte är tillräckligt spännande eller stimulerande för dem. 
Bruner (1971) menar att det måste kännas meningsfullt annars blir de inte motiverade för 
att lära sig något. 

Vi tycker oss kunna se ett samband mellan tillgänglighet till skog och graden av hur 
mycket utomhusundervisning i matematik som lärarna har. De skolor som har skog 
tillgängligt i vår studie är oftare ute under matematiklektionerna. Här kan man dra en 
parallell till Brügge m.fl. (1997) som menar att de som har tillgång till egna naturområden 
är mer nöjda med sin utomhusverksamhet och han menar också att dessa oftare är utomhus. 
Vi kunde även se att lärarnas intresse för att vara utomhus spelade in i deras val av miljö 
för undervisningen. Just lärarnas inställning har enligt Ahlberg (1997) stor betydelse för 
hur de organiserar och genomför sin undervisning. De lärare som var mest positiva till 
utomhusundervisning i matematik arbetar med detta kontinuerligt då deras skola har profil 
mot utomhuspedagogik. Brügge m.fl (1997, s.225) anser att det fordras att alla ser 
möjligheterna med utomhusvistelsen för att det ska gå att genomföra. Vikten av att skapa 
kontinuitet i sin utomhusvistelse påpekas av en av lärarna, då hon menade att det är viktigt 
att utevistelsen inte bara blir ”det här roliga” som inträffar ibland. Detta poängteras av flera 
forskare som menar att det är viktigt att utevistelsen blir en naturlig del av skolvardagen. 
Även om några lärare var positivt inställda till utomhusundervisning i matematik, så är alla 
lärare i vår studie överens om att det är svårare att ta ut matematikundervisningen ju äldre 
eleverna blir. Detta på grund av att det är svårt att konkretisera de äldre elevernas allt mer 
abstrakta matematik. Lärarna var här eniga om att vissa moment lämpade sig bättre för 
utomhusundervisning än andra. Båda dessa saker kan kanske bero på att lärarna har för lite 
kunskap om utomhusundervisning och behöver fortbildning inom detta område. Malmer 
(2002) menar att det kan vara så att lärarna av rädsla och okunskap förlitar sig på 
läroböckerna och efterlyser här fortbildning för lärarna.  

En av de mönster som vi såg som en möjlig orsak till att majoriteten av lärarna ansåg sig 
vara utomhus allt för sällan var väderlekspåverkan, de var bara ute när vädret var vackert. 
Brügge m.fl. (1997) påtalar här att man kan förbereda sig mot dåligt väder genom att ha rätt 
utrustning och rätt kläder. Ett annat mönster som framträder i våra data är att lärarna 
påverkas av personaltäthet. De lärare som hade tillgång till mer personal, var mer utomhus 
i sin undervisning. På den ena skolan där vi intervjuade, var läraren alltid ensam med ca 25 
elever. Detta gör det självklart svårt att vara utomhus eftersom det är svårare att hålla koll 
på eleverna, när ”undervisningsytan” inte är begränsad på samma sätt som i klassrummet. 
När vi överblickar alla våra insamlade data kan vi även utläsa att tiden är en faktor som 
påverkar. En del lärare menade att man var tvungen att avsätta mycket tid, i vissa fall en hel 
eftermiddag för att kunna vara utomhus och på grund av detta, menade de att man stannade 
vid skolan i stället. Detta är något som Grahn m.fl. (Brügge, 1997) anser är en av de stora 
orsakerna till att många lärare inte använder sig av uterummet i sin undervisning. Några av 
de mönster som vi har sett i vårt resultat, har varit orsaker till att lärare sällan använder 
uterummet i sin undervisning i matematik. Intressant att notera utifrån dessa mönster är att 
de lärare som använder sig av uterummet ofta, har några av de faktorer som de andra 
lärarna saknar. De är fler i personalstyrkan, de har nära till en varierande naturmiljö varför 
det inte tar någon lång tid att ta sig ut och de ser inte vädret som ett hinder.  Här tycker vi 
oss också kunna ana ett samband mellan vilken lärarnas inställning till att vara ute är och 
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hur ofta de är utomhus. De lärare som är positivt inställda ser oftast inga större hinder för 
att ta ut sin matematikundervisning.  

När vi kommer till om lärarna kan se någon skillnad i samspelet mellan eleverna inomhus 
mot utomhus, hade lärarna olika åsikter om detta vilket betyder att det inte framträder något 
tydligt mönster här. Några av lärarna ansåg att det blev mer lek utomhus och det var 
svårare för läraren att hålla koll ute. Høines (2002) menar dock att läraren kan dra nytta av 
denna lekfullhet om man strukturerar upp undervisningen, vilket kan leda till att eleverna 
kan utvecklas genom leken. Här får eleverna möjlighet att utveckla det som Piaget kallar 
operativ kunskap, eftersom genom leken kan eleven själv komma till insikt och kunskapen 
är hans/hennes egen. Vid en av intervjuerna menade en av lärarna att eleverna tycktes tävla 
mer med varandra när de fick sitta inne i klassrummet och räkna i sina matematikböcker 
medan de samspelade mer utomhus. Enligt Ericsson (2002)så ändras rollerna mellan 
barnen när man byter miljö. Detta menar han är positivt då det kan stärka de barn som har 
svårigheter i den vanliga klassrumsmiljön. Lindqvist m.fl (2003 ) poängterar att det är 
viktigt att använda sig av olika arbetsmetoder vilket gör det lättare för läraren att se både 
elevernas styrkor och svagheter.  

Ett annat intressant samband som vi tycker oss kunna ana, är att på den skola där de två 
lärare som varit verksamma inom yrket längst, också är den skolan där man är minst 
intresserad av att vara utomhus. Det kan ha att göra med att de har en äldre lärarutbildning. 
Intressant är att alla lärare på denna skola har utbildning i matematik, men ingen har det 
inom utomhuspedagogik. På de andra två skolorna har man mer utomhusundervisning, 
kanske kan detta hänga samma med att fem av sex av dem har utbildning i 
utomhuspedagogik.  

Sammanfattning 

Analysen av resultaten pekar på att det kan finnas ett samband mellan närheten till skog 
och i vilken utsträckning man tar ut matematikundervisningen. Andra faktorer som 
eventuellt kan påverka läraren i val av undervisningsmiljö är väderlek, vilket moment inom 
matematiken som behandlas, lärarens inställning, ålder på eleverna, personaltäthet, 
utbildning och tiden.  

Betydelse  
Vår studie visar att några faktorer som spelar in för läraren i dennes användning av 
uterummet i sin matematikundervisning bland annat är närheten till naturen, intresset, ålder 
på eleverna och väderlek. 

För oss har studien gett en djupare förståelse i hur viktigt det är att som lärare att variera sin 
undervisning, något som får betydelse för vår kommande yrkesroll. Denna studie har visat 
på att vissa av de faktorer som påverkar läraren i dennes val av undervisningsmiljö, går att 
påverka, andra gör det inte lika lätt. För våra respondenter har fokusintervjuerna 
förhoppningsvis väckt tankar och funderingar kring lärarnas egna val av 
undervisningsmiljö och varför de gör dessa. 
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Reflektion över forskningsprocessen 

Från början kunde vi inte veta hur arbetet skulle arta sig, då vi bara hade en vision. När 
syftet hade avgränsats, så började hela arbetet ta fart. Redan i början av arbetet med studien 
uppstod ett problem, det visade sig vara svårt att få tag på lärare som hade tid att ställa upp 
i en gruppintervju. Vi stötte också under arbetes gång på svårigheter, som att när vi sökte 
litteratur för studien. Det visade sig svårt att finna litteratur som behandlar 
utomhusmatematik i en och samma bok. När vi sedan skulle sätta oss ner och sortera ut det 
som var relevant för vårt syfte och våra frågeställningar dök ytterliggare ett problem upp.  
Det visade sig svårt att välja hur vi strukturera upp våra data.  

Dessa problem och de nya insikter som vi stött på under arbetets gång har fått styra vårt 
arbete. Genom att vi har haft varandra under arbetets gång har vi haft möjlighet att kunna 
bolla idéer mellan oss, stötta varandra när det känts tungt och det har varit till stor hjälp att 
vi haft fyra ögon och inte bara två. Vi har också varit hjälpta av de synpunkter vi fått på 
uppsatsen från vår handledare och vänner. Dessa synpunkter har berört hur upplägget ser 
ut, den röda tråden, hjälp med den grammatiska uppbyggnaden och hjälp att korrekturläsa 
uppsatsen.  

Vi tror att en av de saker som kan ha haft inverkan på resultatet är samspelet mellan lärarna 
i fokusintervjuerna. Lärarna i de olika grupperna kände varandra väl. Detta är enligt 
Esaiasson m.fl. (2006, s.348) inte vanligt när man gör fokusintervjuer, eftersom det då 
finns risk för att man hamnar i redan etablerade roller. Vidare menar Trost (2005 s.45-47) 
att en respondent som redan känner alla i en fokusgrupp lättare kan påverka de andra och 
att det lätt bara blir majoritetens åsikter som syns. Eftersom våra respondenter det vill säga 
lärarna kände varandra sedan tidigare frågar vi oss om detta kan ha haft någon inverkan på 
hur de svarade. Vi tycker oss ha kunnat se invanda positioner deltagarna emellan, såsom till 
exempel att vissa av lärarna gjorde anspråk på mer av talutrymmet och därför synliggjordes 
deras åsikter mer. Om det påverkat eller inte, kan vi inte veta. För tillförlitlighetens skull 
kunde vi även ha intervjuat lärarna enskilt och inte bara i grupp. Dock fann vi inte tid för 
det. 

En annan sak som eventuellt kan ha inverkan på resultaten är tiden för intervjuerna. 
Lärarna har mycket att göra nu på vårterminen, då de bland annat har utvecklingssamtal. 
Vilket medförde att de lärarantal som kunde ställa upp var begränsat och att de som ställde 
upp var stressade. Också vilken tid på dygnet som intervjun inföll kan ha haft inverkan på 
våra resultat. Två av fokusintervjuerna inföll på förmiddagen, medan den tredje ägde rum 
under en sen eftermiddag. Vi märkte skillnad förmiddag mot eftermiddag, i förmågan att 
hålla sig fokuserad. Kanske alla intervjuer borde ha hållits vid samma tid på dygnet.  

I Kvalitativa intervjuer av Trost (2005 s.45) talar han bland annat om vikten av att ha sin 
intervju i en lokal där man är så ostörd som möjligt. Kanske har våra val av rum haft 
inverkan på resultaten. Vid alla tre intervjuer valdes ett enskilt rum, av lärarna. På den ena 
skolan fick vi sitta i en avskild del av lärarrummet dit lärare var tvungna att lämna sin disk, 
eftersom detta var det enda tillgängliga. Under denna intervju blev vi därför lite störda. 

Till sist funderar vi kring om vi som intervjuar kan ha inverkat på resultatet? Det var inte 
en av oss som ledde alla intervjuer, utan vi turades om, detta tror vi dock inte påverkade 
resultatet nämnvärt då vi följde en mall. Det kan givetvis ha varit ett problem att vi var mer 
än en intervjuare som var närvarande vid intervjuerna, då risken att påverka respondenterna 
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är högre eftersom vi är två. Vi märkte båda två också hur svårt det var att vara helt passiva 
när lärarna förde olika diskussioner, vilket givetvis kan ha inverkat en del.   

Att vi använt oss av både fokusintervju och enkät, anser vi ha höjt tillförlitligheten eftersom 
vi har använt oss av mer än en metod för insamling av data.   

Nya frågor/vidare forskning 
Vi tycker att de metoder som vi använt har hjälp oss att finna svar på de forskningsfrågor 
som följt oss under arbetet. Det har dock under arbetets gång väcks många nya frågor som 
skulle vara intressanta att undersöka som: 

 

Det hade varit intressant att undersöka om sambandet mellan tillgängligheten till 
skog och utomhusundervisning i matematik går att generalisera? 

 

Hur långt får avståndet till naturområdet vara för att det ska vara lönt att ta sig dit? 

 

Vad krävs det för att fånga elevernas intresse, måste man ha en skog nära, eller 
räcker det med en liten dunge? 

 

Det skulle vara intressant att jämföra de elever som har utomhusmatte kontinuerligt 
med dem som inte har detta. Hur är deras syn på naturen?, Hur är deras syn på 
matematiken? 

 

Om mer tid hade funnits, hade det varit intressant att intervjua alla lärare enskilt och 
inte bara i grupp, skulle vi då ha fått likadana svar? 

 

Skapar en naturnära miljö, som man regelbundet använder sig av lugnare, mer 
harmoniska barn?                
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Bilaga 1     

Fokusintervju  
i utomhusundervisning i matematik    

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som nu är mitt uppe i vårt examensarbete. Vi skriver vårt 
examensarbete inom ämnet pedagogik 41-60p. Arbetet görs i form av en 10-poängsuppsats 
inom ämnet utomhusmatematik.  

Syftet med vår undersökning är att se hur ni, en grupp lärare, samtalar kring 
utomhusundervisning i matematik. 

Intervjuerna kommer att analyseras och sättas i relation till teorier inom matematik och 
utomhusundervisning och till sist resultera i en uppsats.  

Uppgifter från intervjun kommer att behandlas ”konfidentiellt”. Med detta menar vi att vi 
tar hänsyn till forskningsetiska principer regel 6 där man kan läsa att: ”personuppgifter inte 
får lämnas ut till utomstående och att avrapportering skall ske i former som omöjliggör 
identifiering av enskilda.”  

Din medverkan är mycket värdefull för vårt arbete, 

Vi tackar för din hjälp!,  

Med vänlig hälsning 

Malin Gustavsson och Malin Nicklasson              
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Denna del ifylles enskilt innan intervjun   

1. Verksam tid i yrket 

__________________________________  

2. Tog lärarexamen år __________.  

3. Har matematik i sin utbildning Ja Nej  

…..Ifall ja, vilken/vilka kurser? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

4. Har utomhuspedagogik i sin utbildning  Ja Nej  

…..Ifall ja, vilken/vilka kurser? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Vart ligger skolan du arbetar på? 

förort stadsmiljö        annat: ______________  

8. Hur många elever är det i din klass? 

__________ st elever.  

9. Arbetar det någon resurs i din klass?  

Ja     Nej  

10. Har skolan någon speciell profil? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Diskussionsfrågor/Mall vid FOKUSINTERVJUN  

Tema för intervjun: Utomhusundervisning i matematik

   

I vilken utsträckning använder ni er av utomhusundervisning i matematik?, och vad 

beror det på att det är så sällan/ofta?   

 

Kan ni beskriva den omgivande miljön kring skolan?  

 

Vad använder ni er av i den omgivande miljön i matematikundervisningen?  

 

Hur använder ni er av den omgivande miljön?  

 

Vad påverkas ni av i planeringen av utomhusundervisning i matematik?   

 

Har ni några intentioner med er utomhusundervisning i matematik?  

 

Ser ni några skillnader i samspelet mellan eleverna, ute/inne?  


