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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan 

utomhus- och inomhusundervisning i matematik, dels gällande lärarens tankar och mål/syften, 

dels gällande elevernas tankar och upplevelser, samt hur väl dessa överensstämmer med 

varandra. För att kunna besvara de frågeställningar detta syfte ledde fram till, har intervjuer med 

lärare och elever, samt observationer inom- och utomhus genomförts. Eleverna som intervjuats 

och observerats är i sjuårsåldern.  

Resultaten visar att lärarens mål och syften i stort är desamma vid inom- och 

utomhusundervisning i matematik, att dessa ofta stämmer överens med elevernas upplevelser, 

samt att det inte verkar finnas någon skillnad gällande överensstämmandet beroende på om 

undervisningen bedrivs inom- eller utomhus. Resultaten visar även att eleverna är övervägande 

positiva till matematikundervisning både inom- och utomhus. Ovan presenterade resultat utgör 

därmed likheter mellan inom- och utomhusundervisning i matematik. De skillnader som 

undersökningens resultat visar, handlar om lärarens syn på metoder och hennes tankesätt 

(exempelvis att eleverna bör och får arbeta mer praktiskt utomhus än inomhus), samt om 

faktorer som eleverna lyfter fram gällande inom- och utomhusundervisningen. Exempel på 

dessa är att det är skönt och bra att vara ute eftersom man får luft och får leka lekar där, att det 

är bra inne för att man kan skriva, samt att det är jobbigt att vara ute, eftersom fröken inte hör 

om man behöver hjälp. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Detta citat är hämtat på sidan fyra i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 (www.skolverket.se). Därmed är det förskolornas och 

skolornas ansvar att arbeta mot att detta citat speglas i deras verksamheter, som dagens barn 

vistas och deltar i. Varför och hur utomhusundervisning kan vara ett sätt att göra detta, är en av 

de aspekter som kommer att presenteras och undersökas i denna studie. 

Utomhusundervisning och utomhuspedagogik får allt större utrymme inom skolan. Studier 

pekar på många positiva effekter med att undervisningen bedrivs utomhus, både gällande 

elevernas hälsa och gällande deras studieresultat (jfr bl.a. Brügge, Glantz & Sandell, 2007). 

Fokus för denna studie har dock varit att försöka fånga upp de tankar som finns kring 

utomhusundervisning, främst gällande matematik, hos lärare och elever. Detta eftersom många 

av de studier som påträffats i samband med denna undersökning, är resultatinriktade och handlar 

om att kunna mäta framsteg och/eller skillnader, och därmed missar grunden till sina egna 

resultat – tankarna och upplevelserna hos lärare och elever, vilka spelar roll för elevernas 

inlärning. 

Det blir även relevant att undersöka hur väl elevernas tankar och upplevelser stämmer överens 

med lärarens tankar och mål/syften, genom att jämföra elevernas och lärarens svar med 

varandra. Detta handlar om medvetenhet – hur medvetna eleverna är om vad de arbetar med och 

varför, samt hur medveten läraren är om vad eleverna tycker och tänker om och kring 

utomhusundervisning. Är ”glappet” mellan lärare och elever för stort, är det rimligt att tro att 

utvecklingen hos både elever och lärare hämmas, varför det blir viktigt att undersöka just hur 

väl lärarens tankar och mål/syften stämmer överens med elevernas tankar och upplevelser.  

1.2 Definition av begrepp 

För att öka läsarens förståelse för de områden och begrepp som är centrala för denna studie, 

presenteras här definitioner av dessa. 

1.2.1 Matematik 

Matematik är, enligt Nationalencyklopedin (www04.sub.su.se:2075/), ”en abstrakt och generell 

vetenskap för problemlösning och metodutveckling”. I Skolverkets kursplan i matematik 

(www3.skolverket.se) står att läsa att ”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som 

omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. /…/ All matematik innehåller någon 

form av abstraktion.” 
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1.2.2 Undervisning  

Nationalencyklopedins (www04.sub.su.se:2075/) definition av begreppet undervisning lyder 

”meddelande av kunskaper”.  Undervisning är dock ett mycket brett begrepp, som kan tolkas på 

en mängd olika sätt. I det följande kommer undervisning att beteckna samtliga lärarledda 

situationer. 

1.2.3 Pedagogik 

Pedagogik beskrivs av Nationalencyklopedin (a.a.) som ”vetande och metoder som tillämpas i 

uppfostran och undervisning” och kan därmed förstås som tänkandet bakom undervisningen.  

1.2.4 Utomhusundervisning 

Ordet ”utomhusundervisning” finns inte med i Nationalencyklopedin. Utomhuspedagogik, 

däremot, definieras som ”pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. /…/ Den 

bygger på en växelverkan mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande” (a.a.). Vidare 

definierar Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet begreppet enligt 

följande: ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (www.liu.se).  

Av begreppsdefinitionerna ovan, av begreppen undervisning och pedagogik, framgår det att 

dessa inte nödvändigtvis betyder samma sak. I det följande kommer termen 

utomhusundervisning att användas, eftersom begreppet utomhuspedagogik representerar ett 

förhållningssätt eller sätt att tänka och därmed kan vara svårt att få syn på. Begreppet 

utomhusundervisning kommer att innefatta samtliga lärarledda aktiviteter utomhus. 

1. 3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan 

utomhus- och inomhusundervisning i matematik, dels gällande lärarens tankar och mål/syften, 

dels gällande elevernas tankar och upplevelser, samt hur väl dessa överensstämmer med 

varandra. De frågeställningar som detta syfte lett fram till följer nedan. 

1. Hur tänker elever och lärare kring matematikundervisning, utomhus och inomhus?   

- Vilka likheter och skillnader finns gällande hur eleverna tänker, beroende 

på om det gäller inom- eller utomhusundervisning? 

- Vilka likheter och skillnader finns gällande hur läraren tänker, beroende på 

om det gäller inom- eller utomhusundervisning? 

2. Hur väl stämmer elevernas upplevelser överens med lärarens mål, syften och tankar 

med undervisningen?  

- Finns det några likheter och skillnader gällande detta, beroende på om 

lektionen genomförs inom- eller utomhus? 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras sådant som har gjorts eller skrivits tidigare, med relevans för denna 

studie: examensarbeten, litteratur samt utvecklings- och pedagogikteoretikers idéer och 

perspektiv. Styrdokumenten gällande de berörda ämnena och deras utveckling tas också upp. 

2.1 Utomhusundervisning 

Den aspekt av utomhusundervisning som är mest central är den fysiska miljön, då det är den 

som gör det möjligt att särskilja utomhusundervisning från annan undervisning. Således 

kommer övriga aspekter som tas upp under denna rubrik vara direkt avhängiga denna. För trots 

att utomhusundervisning kan ske på många olika sätt och platser (skolgårdar, skogar, ängar 

etc.), vilka självklart har inverkan på hur undervisningen utformas och bedrivs, sker 

utomhusundervisning alltid utanför skolbyggnaden.  

2.1.1 Sammanhang och meningsfullhet 

Utöver den fysiska miljön är sammanhang en återkommande och central aspekt gällande 

utomhusundervisning (jfr t.ex. Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Gällande detta blir det 

relevant att ta upp John Dewey och hans tankar kring lärande, då han menade att sammanhang 

ger meningsfullhet. Detta är givetvis en förenkling av Deweys teorier, men den stöds av de 

resonemang han för gällande hur skolan, det vill säga den miljö inom viken barnet befinner sig 

när det förväntas lära sig något, bör vara en meningsfull del av barnets liv. Det blir den genom 

att representera eller innehålla något som är verkligt och relevant för barnen (jfr Hartman & 

Lundgren, 2004, s.48), något som de redan känner till. Det är här kopplingen till 

utomhusundervisningen kan lyftas fram, eftersom utomhusmiljön i sig utgör ett sammanhang, 

som barnen befinner sig i, i en given situation. Således erbjuder utomhusmiljön just det som 

Dewey efterfrågar, nämligen meningsfullhet. De av Deweys idéer som lyfts fram här, stöds även 

av Malmer (2002), som poängterar vikten av att undervisningen grundar sig i barnens värld och 

att den bygger på deras egna erfarenheter, samt att ett meningsfullt sammanhang är ett måste för 

att lärande ska ske (jfr a.a., s.33). 

2.1.2 Aktivt lärande 

Utöver sammanhang och meningsfullhet lyfter Deweys teorier fram det aktiva lärandet, vilket 

även det ofta kopplas till utomhusundervisning (jfr t.ex. Dahlgren & Szczepanski, 2004). 

Kopplingen mellan just Deweys tankar kring det aktiva lärandet och utomhusundervisning görs 

ofta genom uttrycket ”learning by doing”, vilket är ett uttryck som återfinns i en mängd 

avhandlingar och litteratur inom utomhusundervisningens område (exempelvis Johnsson & 

Fredriksson, 2008; Johansson & Rydensjö, 2007; Gustavsson & Nicklasson, 2007). Det är dock 

viktigt att poängtera att det aktiva lärande som Dewey förespråkar, det vill säga det som 

uttrycket ovan representerar, inte enbart handlar om att ”lära genom att göra”, vilket en direkt 

översättning kan ge sken av. Tvärtom innebär det även att individen som utför handlingen också 

reflekterar över vad den gör och varför den gör det (jfr Brügge, Glantz & Sandell, 2007, s.48) – 

att kropp och intellekt arbetar tillsammans i lärandeprocessen. Således kan användningen av 
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uttrycket ”learning by doing” anses felaktig i de fall där uttrycket enbart används för att 

motivera ”görandet”. 

Samtidigt förutsätter en reflektion att det finns en handling att reflektera kring. Detta betyder att 

det aktiva handlandet alltid måste komma före reflektionen, varpå handlandet blir första steget 

mot att tillägna sig nya erfarenheter (jfr Lundegård, 2004, s.88). Därmed kan Deweys teorier 

användas för att motivera utomhusundervisning, speciellt med tanke på att utomhusmiljön är 

mer öppen gällande de möjligheter som barnen erbjuds att handla på eget initiativ (jfr Strotz & 

Svenning, 2004; Brügge, Glantz & Sandell, 2007), då detta betyder att barnen kan handla 

utifrån sina egna intressen och därmed befinna sig i en, för dem, meningsfull kontext. Detta 

leder i sin tur till att ”riktigt” lärande kan ske. 

2.1.3 Pratiskt lärande 

Kopplingen mellan teori och praktik, mellan det abstrakta och det konkreta, är också något som 

ofta tas upp i relation till utomhusundervisning (se Gustavsson & Nicklasson, 2007; Johansson 

& Rydensjö, 2007 m.fl.). I denna kontext blir det relevant att ta upp Jean Piaget, vars teorier i 

mångt och mycket kretsar kring barns tänkande och deras kognitiva utveckling (jfr t.ex. Piaget, 

1932/2006). Dessa teorier gör gällande att ett barns intellektuella utveckling sker i stadier, vilka 

är relaterade till barnets ålder. Dessa stadier går, förenklat, ut på att ju äldre barnet blir, desto 

mer abstrakt klarar det av att tänka. Piaget menar att barn under en ålder av cirka 11-12 år ännu 

inte har nått det stadium där de kan abstrahera, utan att dessa barn enbart kan tänka kring sådant 

som finns, konkret, i deras värld (jfr Hwang & Nilsson, 2003). Detta är anledningen till att 

Piagets teorier ofta tas upp i samband med utomhusundervisning, då utomhusmiljön erbjuder en 

konkret kontext inom vilken barnen rör sig; en kontext som även innehåller mycket konkret 

material, vilket, enligt Piaget, kan hjälpa barnen att förstå vad det är de gör – om barnen räknar 

fyra pinnar plus två pinnar, kan de se och känna, det vill säga uppleva på ett konkret sätt, att det 

tillsammans blir sex pinnar. I och med att dessa konkreta hjälpmedel alltså finns naturligt, som 

en del av miljön, när undervisningen äger rum utomhus, kan Piagets teorier användas för att 

motivera utomhusundervisning.  

2.1.4 Större utrymme 

I relation till utomhusundervisning, påstås det ofta att utomhusmiljön är mer tillåtande än 

inomhusmiljön (jfr Strotz & Svenning, 2004; Berggen & Sköld, 2006). Barnen anses få större 

utrymme att upptäcka, utforska och uppleva, vilket ses som positivt av Ericsson (2004), som 

menar att ”upplevelsen är grunden för ett varaktigt lärande” (a.a., s.139). Det större utrymmet 

kan även leda till fler och mer varierade möjligheter gällande vilka erfarenheter och kunskaper 

barnen kan tillägna sig.  

Även Linde (2006) tar upp något som kan kopplas till detta, nämligen hur den kultur som finns i 

skolan idag, påverkas av hur skolan sett ut förr – de som befinner sig i dagens skola, kommer (i 

alla fall delvis) att agera utifrån traditioner och ”gamla” förväntningar, eftersom de befinner sig 

i ett visst sammanhang. Detta ”skolsammanhang” för således med sig vissa attityder, synsätt 

etc., som inte alltid är så lätta att se eller veta om (a.a.). Skolbyggnaden i sig kan anses spela roll 

här, då personal, styrdokument etc. byts ut relativt kontinuerligt, men traditionerna finns kvar – 

möjligen i skolans väggar? Således kan utomhusundervisningen erbjuda en annan kontext, där 



 

 6 

ovannämnda traditioner troligen inte fungerar lika styrande, vilket ger lärare och elever större 

utrymme. 

En tolkning av detta större utrymme är således att det inte enbart är fysiskt och att det inte 

påverkar enbart eleverna: även lärare verkar känna sig friare i den undervisning de bedriver 

utomhus, enligt en tolkning av de resultat som presenterats av exempelvis Johansson & 

Rydensjö (2007). Ett exempel på detta är att ett mål som en lärare har med en lektion utomhus 

kan vara att elevernas alla sinnen ska involveras (Gustavsson & Nicklasson, 2007), vilket 

troligen inte är ett vanligt mål med en lektion som genomförs inomhus. Att ha ovannämnda mål 

med en lektion kan motiveras med att fler barn får möjlighet att finna ”sin” inlärningsstil (jfr 

Berggren & Sköld, 2006), vilket kan anses vara både positivt och viktigt för elevens 

studieframgångar. 

För att återgå till hur det större utrymmet och den mer tillåtande miljön, som anses finnas 

utomhus, påverkar eleverna direkt, blir det relevant att ta upp att det är andra saker som 

”räknas” utomhus än inomhus (jfr t.ex. Brügge, Glantz & Sandell, 2007; Lundegård, Wickman 

& Wohlin, 2004). Exempelvis blir andra typer av kunskap viktiga och synbara i utomhusmiljön 

än i inomhusmiljön. Återigen blir kopplingen till Piagets teorier oundviklig, då dessa bland 

annat innehåller en praktisk intelligens (se nedan). Dock är Piaget inte ensam om att lyfta andra 

typer av kunskap än den teoretiska. Strotz & Svenning (2004) tar upp något de kallar ”tyst 

kunskap”, vilken till viss del liknar Piagets praktiska intelligens: den tysta kunskapen är 

förkroppsligad och inlärd genom sinnen och/eller erfarenheter. Detta gör att en person som 

besitter tyst kunskap inom ett visst (ofta praktiskt) område, inte nödvändigtvis är medveten om 

att han eller hon besitter den och därmed inte kan uttrycka den verbalt (a.a.). Även Dewey är 

inne på samma spår, då hans teorier involverar något som benämns som ”praktisk kunskap” 

(Brügge, Glantz & Sandell, 2007). Denna typ av kunskap anses, av Dewey, vara lika viktig och 

lika mycket värd som ”vanlig”, teoretisk kunskap. Även 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, (www.skolverket.se) poängterar att det 

finns olika typer av kunskap och att alla dessa måste rymmas i skolan – de bör vara en del i 

lärandet och balansera varandra så att lärandet kan bli till en helhet.  

De slutsatser gällande det större utrymmet, samt de olika typer av kunskap som tagits upp ovan, 

som kan dras av litteraturen (t.ex. Brügge, Glantz & Sandell, 2007; Lundegård, Wickman & 

Wohlin, 2004) och de attityder som förmedlas där, är alltså att det är utomhus som dessa typer 

av kunskaper syns och får betydelse. När denna syn kombineras med läroplanens poängterande 

av att alla olika kunskapsformer ska räknas, kan utomhusundervisning anses vara motiverat. 

2.2 Matematik 

Matematik är ett mycket brett ämne, inom vilket det finns en mängd litteratur, forskning och 

teorier. Det som tagits upp ovan gällande Jean Piagets teorier om lärande, där betydelsen av 

konkretisering betonas, blir relevant även här, speciellt eftersom de definitioner av matematik 

som presenterats under rubriken 2 Definitioner av begrepp, lyfter fram matematikens abstrakta 

natur. Piagets resonemang finns dock redan presenterat under rubriken 4.1.3 Praktiskt lärande 

ovan, varför det inte tas upp ytterligare en gång under denna rubrik. 
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2.2.1 Språket 

Dock kan Piagets teorier även kopplas till ett annat, ofta återkommande, ämne inom 

matematiken: språket. Piaget (1932/2006) menade nämligen att tanken föregår språket, vilket 

betyder att barnet kan vara ”mer avancerat i sitt tänkande än i sitt språkbruk” (a.a., s.38). Detta 

kallade Piaget ”praktisk intelligens” och kan anses ge ytterligare stöd åt hans egna tankar kring 

vikten av konkret material i problemlösningssituationer – det är lättare för barnet att göra än att 

berätta. Dock ger Piaget språket en central roll när det handlar om att komma ifrån det konkreta 

materialet och utveckla förmågan att tänka abstrakt och hypotetiskt. Resonemanget som förs 

gällande detta kan sammanfattas med att språket möjliggör för individen att berätta om 

exempelvis sina handlingar och därmed rekonstruera dem, oberoende av konkreta, fysiska 

objekt eller sammanhang, samt att helt avstå från en framtida handling och ersätta den med ord 

(jfr a.a., s.29). Således blir språket en viktig del i matematiken, som ju till stor del handlar om 

att kunna abstrahera. 

Ytterligare en aspekt gällande matematik och språk är att matematiken på sätt och vis kan anses 

vara ett språk i sig: ett språk som inte stämmer överens med det talade språket, vilket är det 

språk barn har till sitt förfogande när de först möter matematiken (jfr Høines, 2000; Malmer, 

2002). I samband med detta framhålls vikten av att inte abstrahera matematiken, genom att 

exempelvis införa siffror och symbolspråk, för tidigt, utan att låta barnen använda det språk de 

redan har för att förstå matematiken (a.a.). På så sätt kan barnen sedan göra ”mattespråket” till 

sitt eget och tänka och förstå genom detta (jfr Høines, 2000, s.63). Även detta kan länkas till 

användandet av konkret material, vilket ofta tas upp i samband med utomhusundervisning: 

eftersom eleverna inte räknar med siffror, måste de kunna räkna med något annat – konkret 

material. Att barnen ska få använda sig av just sitt eget språk, är något som togs upp i det 

inledande citatet ur Lpo94 i denna studie.  

I denna kontext blir det även relevant att ta upp Lev Vygotskijs tankar om lärande, då språk är 

en grundläggande aspekt av hans teorier, tillsammans med interaktion. Enligt Vygotskij förlöper 

nämligen tänkandet i språket (Vygotskij, 1934/2001), varpå språket blir en förutsättning för 

tänkande. Samtalet får därmed en mycket central roll i lärandet och tänkandet, vilket ger som en 

direkt konsekvens att andra individer har betydelse för ett barns lärande. Till detta hör också 

något som Vygotskij benämner som egocentriskt tal, vilket handlar om att barnet pratar för sig 

självt medan det gör något, exempelvis arbetar med att lösa ett problem. Detta egocentriska tal, 

menar Vygotskij, hjälper barnet att utveckla sitt tänkande – tänkandet förlöper ju i språket. Det 

hjälper även barnet att lösa problemet. En viktig poäng med det egocentriska talet är dock att det 

uppkommer genom socialt tal, det vill säga i samtal med andra, vilket gör att barnet, för att det 

ska kunna tänka självständigt, är ”beroende” av andra individer (a.a.).  

Enligt Berggren & Sköld (2006) är ett av de mål lärare kan ha med utomhusundervisning, att 

eleverna ska få tillfälle att utveckla sitt språk, inom både svenska och matematik. Detta kan 

tolkas som att lärarna vill att eleverna ska samtala med varandra, vilket det större utrymme, som 

enligt resonemanget ovan finns utomhus, tillåter på ett annat sätt än inomhusmiljön. Således kan 

utomhusundervisning anses ha stöd även av Vygotskijs teorier om lärande.  
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2.3 Historia och styrdokument 

Malmer (2002) beskriver hur synen på matematik inom skolan har förändrats och inte förändrats 

under åren. Från början (när den första skolordningen kom år 1571, jfr a.a.) fanns matematik 

inte med som ett ämne inom skolan. Ungefär 300 år senare hade dock ”räkning” tagit sig in i 

skolan och ansågs vara ett mycket viktigt, nyttigt ämne, men huruvida räkning ansågs 

utvecklande för individen framgick inte. Fokus låg alltså på det ”mekaniska räknandet” (a.a., 

s.21) och fortsatte att göra så fram till 1960-talet. Därefter har läroplanerna Lgr69, Lgr80 samt 

Lpo94 utkommit. Utifrån det resonemang som förs av Malmer (a.a.), kan ett mönster uttolkas i 

styrdokumenten och dess utveckling, nämligen en ökad strävan efter och fokus på förståelse. 

Eleven ska kunna använda sig av matematiken för att förstå fenomen i och aspekter av den värld 

hon eller han lever i – matematik handlar således inte längre enbart om att kunna räkna. 

De perspektiv på och teorier om lärande som presenterats ovan, kan även de anses förespråka 

förståelse, eftersom de till viss del bygger på idén att en individ kan tillägna sig och förstå något 

nytt med hjälp av något redan känt (då stoffet ju bör knytas till barnets värld och dess tidigare 

erfarenheter). I linje med resonemanget ovan gällande styrdokumentens ökande strävan efter 

förståelse, samt eftersom Sverige är ett land där ovannämnda perspektiv fått relativt stort 

genomslag (jfr Säljö, 2005), finns dessa även representerade i dagens styrdokument. 

Trots de kopplingar som pekats ut ovan, mellan diverse teoretiska perspektiv på lärande och 

dagens styrdokument, anses dessa teorier gällande utomhusundervisning och matematik inte 

finnas representerade på ett önskvärt sätt i majoriteten av den matematikundervisning som har 

bedrivits i den svenska skolan, eller i den som bedrivs idag (jfr Malmer, 2002, s.58ff). Brügge, 

Glantz & Sandell (2007) menar tvärtom att den vanligaste formen av undervisning som bedrivs 

idag, är den där eleverna matas med teoretisk information på ett eller annat sätt. Detta är alltså 

inte den typ av undervisning och syn på lärande som förespråkas i de styrdokument som finns 

för skolan, vilket redogörs för nedan. 

2.3.1 Läroplanen 

Lpo94 (www.skolverket.se) lyfter fram eleven och dess möjligheter som fokus för skolans 

arbete. Där står bland annat att läsa om hur skolan ska uppmuntra och stimulera eleven till ett 

eget lärande, ett inhämtande av kunskaper, både individuellt och i samarbete med andra, genom 

nyfikenhet och lust att lära. Detta hänger ihop med en annan viktig poäng som finns i 

läroplanen, nämligen att eleven ska få utvecklas som individ, till en egen individ, genom en 

harmonisk utveckling. Att ge sammanhang och överblick är ett annat av skolans uppdrag, 

liksom att eleven ska få prova på olika uttrycksformer och att leka för att lära. 

Det finns en hel del formuleringar i läroplanen som, utan vidare ansträngning, kan relateras till 

de teorier som ofta tas upp i samband med utomhusundervisning. Nedan följer två sådana citat, 

som bland annat kan anses ha att göra med att olika typer av kunskap är lika mycket värda.  

”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas.” (a.a., s.6) 

”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 

tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.” (a.a., s.7) 
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I läroplanen finns även ett antal mål som skolan ansvarar för att varje elev ska uppnå. Gällande 

matematik står det där att  

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola /…/ behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet.” (a.a., s.10)  

Detta mål utvecklas i kursplanen, vilken presenteras kort nedan. 

2.3.2 Kursplanen 

I Skolverkets kursplan i matematik (www3.skolverket.se) beskrivs matematikämnets karaktär 

och dess roll i utbildningen. Det finns även ett antal mål, både strävansmål och uppnåendemål. 

Som grundram för vad eleverna ska kunna i slutet av årskurs fem, står det 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” (a.a.).  

Citatet ovan kan kopplas till utomhusundervisning i matematik, eftersom både närmiljön och 

konkreta problem finns som en naturlig del i denna. Citatet som följer nedan finns under 

rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen i kursplanen och kan relateras till det som tagits 

upp ovan gällande språket och dess betydelse inom matematiken, samt till vikten av att 

undervisningen erbjuder eleverna sammanhang och meningsfullhet. 

”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” (a.a.).   

2.4 Tidigare forskning 

Det finns sedan tidigare ett antal studier, gjorda vid olika svenska lärosäten, som 

uppmärksammar matematikundervisning utomhus och lärares syn på detta område. Studier där 

elevernas perspektiv undersöks har emellertid varit svårare att hitta.  

Då en av denna studies frågeställningar handlar om lärarens mål och syften med 

utomhusundervisning i matematik, blir det relevant att ta upp vilka mål och syften tidigare 

studier visat att lärare har med sin utomhusundervisning. En sammanfattning av lärarnas svar 

följer därför nedan. 

 Lek – för att väcka lust & upptäckarglädje, samt för att lära (Berggren & Sköld, 2006; 

Johansson & Rydensjö, 2007) 

 Praktiskt & konkret arbete (Gustavsson & Nicklasson, 2007; Johansson & Rydensjö, 

2007) 

 Alla sinnen involveras (a.a.) 

 Vardags-/verklighetsanknytning (Berggren & Sköld, 2006; Johansson & Rydensjö, 

2007) 

 Ta tillvara elevernas upptäckter (a.a) 

 Använda naturen/”naturmaterial” som läromedel (a.a) 
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 Lära med hela kroppen – uppleva (Gustavsson & Nicklasson, 2007; Berggren & Sköld, 

2006) 

 Visa eleverna matematiken som finns omkring dem (Berggren & Sköld, 2006) 

 Arbeta ämnesövergripande/med teman (a.a) 

 Språkutveckling & utveckling av matematiska begrepp (a.a.) 

 Större utrymme för olika förmågor och inlärningsstilar (a.a.) 

 Fler lär sig snabbare (Gustavsson & Nicklasson, 2007) 

Gällande barnens syn på matematikundervisning utomhus, ingår i Johansson & Rydensjös 

(2007) studie ett kortare avsnitt gällande vad lärarna/pedagogerna tror att barnen tycker om att 

ha matematik utomhus. De vuxnas uppfattning är att barnen verkar ha roligt när de arbetar med 

matematik utomhus, eftersom de ofta vill fortsätta arbeta, gör det de ska, samt visar nyfikenhet 

och engagemang. 

Johnsson & Fredriksson (2008) har frågat eleverna själva vad de tycker om att ha matematik 

inom- respektive utomhus, med fokus på vad eleverna upplever som möjligheter respektive 

hinder i dessa situationer. Gällande utomhusundervisning visar resultaten, att eleverna tycker att 

det är bra att vara utomhus, eftersom de då rör på sig, kommer ihåg bättre och får frisk luft. De 

nackdelar eleverna ser med att vara utomhus handlar främst om väder och/eller temperatur. 

Studien uppmärksammar också vad eleverna tycker om att ha lektion i klassrummet. Här lyfts 

skrivande, samt möjligheten att kunna sitta skönt, fram som positivt av eleverna, medan andra 

elever som stör (tjuvkikar, pratar högt etc.) och stress att hinna klart ses som negativt.  

Någon samlad rapport, gällande elevers och lärares syn på matematikundervisning utomhus, har 

dock inte påträffats under sökandet efter relevant, tidigare forskning inom de ramar som denna 

studie och dess fokus sätter upp. Denna studie fyller således ett tomrum gällande 

matematikundervisning utom- och inomhus, då den kombinerar lärarens syfte med och syn på 

utomhusundervisningen, med elevernas upplevelser. 

3 Metod 

Detta är en kvalitativ studie. Antalet deltagare är begränsat och fokus ligger på deras tankar och 

upplevelser – något som inte är mätbart. De metoder som använts har valts ut i linje med 

studiens fokus. De metoder som användes blev därmed intervjuer och observationer, vilka 

beskrivs mer ingående nedan.  

3.1 Bakgrund 

Skolan på vilken studien genomförts, finns belägen i en förort till Stockholm, med närhet till 

skog. Det går ca 300 elever på skolan. Studien har genomförts i en elevgrupp med 31 elever i 

sjuårsåldern. Sammanlagt har tolv av dessa elever intervjuats. I klassen finns två lärare och en 

fritidspedagog. Den lärare som håller i matematikundervisningen, är den som intervjuats i denna 

studie. 
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Observationer har genomförts vid åtta tillfällen, fyra utomhus och fyra inomhus. Vid 

observationerna har elevgruppen oftast varit indelad i mindre grupper – ibland har klassen delats 

i två grupper, ibland i tre. Detta har medfört att en del av de lektioner som observerats, har haft 

samma upplägg. I halvklass har till exempel först ena halvan haft matematik och sedan den 

andra, varpå upplägget varit detsamma under båda dessa lektioner. Även läraren har varit 

densamma. I och med detta, blir variationen i hur lektionerna är upplagda mycket begränsad. 

Det gör också att det blir omöjligt att dra några generella slutsatser gällande hur 

lektionsupplägget varierar, beroende på om undervisningen sker utom- eller inomhus. Detta 

påverkar i viss mån möjligheten att besvara frågeställningarna. Dock användes även intervjuer, 

vilka kan fånga upp sådant som inte går att se genom observationer och därmed kan vara till 

hjälp i situationer som denna. Att intervjuer är ett bra komplement till observationer, tas upp av 

Bjørndal (2005).  

Gällande urval skedde egentligen inget sådant, på grund av den korta tid studien hade till sitt 

förfogande. Skolan på vilken studierna genomfördes var känd sedan tidigare och ansågs 

passande för studiens genomförande, varpå den kom att bli den skola som användes.  

3.2 Observationer 

Observationer har varit en viktig del av datainsamlingen i denna studie. Fokus under 

observationerna har legat på de inblandades agerande, då det är just agerandet som är det 

observerbara – tankar går inte att se. Dock kan en individs tankar speglas i dess handlande, 

vilket gör att observationerna här kan bidra till att besvara studiens båda frågeställningar.  

I och med att observationerna genomfördes i syfte att besvara frågeställningarna, var deras 

fokus bestämt. Detta påverkar, enligt Bjørndal (a.a.), observationens grad av struktur och 

öppenhet. Då studiens fokus fungerar avgränsande, möjliggörs utformandet av ett 

observationsschema och observationen klassas som strukturerad (a.a., s.50). Graden av struktur 

bestäms dock av hur observationsschemat utformas. 

I det observationsschema som utformades som stöd för observationerna (Bilaga 1), antecknades 

lärarens och elevernas agerande, i relation till ett tema. Temat kunde exempelvis vara ett område 

inom matematiken som hade att göra med uppgiften som eleverna jobbade med. Denna 

utformning med teman, ger en relativt låg grad av struktur, inom de strukturerade 

observationerna (a.a.). Detta är dock ändamålsenligt, eftersom observationsschemats syfte var 

att fånga elevernas agerande (som kan vara mycket brett), då deras handlande speglar och är en 

del av det de upplever. Observationsschemats öppenhet möjliggjorde också att relatera elevernas 

handlande till lärarens agerande och därmed även till hennes mål med lektionen (då hennes 

agerande kan antas ha haft direkt anknytning till dessa).  

Gällande utformandet av observationsschemat, samt tillvägagångssättet vid observationerna, har 

hänsyn tagits till det som Bjørndal (a.a.) skriver, bland annat gällande skillnaden mellan 

beskrivning och tolkning. Bjørndal (a.a., s.58-59) menar nämligen att det är viktigt att skilja på 

dessa, men poängterar samtidigt att viss tolkning alltid ingår i samtliga faser av observationen. 

Därför föreslås ett observationsschema, där tolkningen och beskrivningen skiljs åt och därmed 

underlättar för observatören att hålla isär dem. I det observationsschema som utformats för 
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denna studie, finns dock ingen kolumn för tolkning, eftersom det helt enkelt inte fick plats. 

Tolkningarna gjordes istället i efterhand på ett separat papper, vilket kan anses fylla samma 

funktion som en kolumn i observationsschemat.  

Anteckningar gjordes när läraren sa eller gjorde något som ställde ett krav eller en förväntning 

på eleverna; att de skulle agera på något sätt i relation till det läraren sagt. Detta eftersom 

lärarens agerande måste ses om ett medel för att uppnå det syfte hon har med lektionen och det 

då blir relevant för framförallt studiens andra frågeställning att observera hur eleverna svarar på 

lärarens agerande. När eleverna tog upp något matematiskt område eller begrepp, utan lärarens 

direkta påverkan, antecknades även detta. 

3.3 Intervjuer 

För att ytterligare undersöka frågeställningarna, genomfördes intervjuer med både lärare och 

elever. Dessa intervjuer innefattade ett antal frågor som var indelade i teman (se Bilaga 2), 

vilket enligt Bjørndal (a.a.) betyder att intervjuerna var ”samtal med hjälp av en intervjuguide” 

(a.a., s.92). Detta är en relativt öppen form av intervju, där flexibiliteten är stor för intervjuaren 

att exempelvis ställa frågorna i den ordning som faller sig mest naturlig i samtalet. Bjørndal 

(a.a.) menar att denna typ av intervju passar bra vid gruppintervjuer, vilket också är ett av de sätt 

den användes på (se nedan).  

Att intervjuerna var relativt öppna, ställde vissa krav på registreringen av den information som 

de gav (a.a., s.98). Därför användes en diktafon vid samtliga intervjuer. Utöver detta fördes även 

anteckningar.  

Frågorna som ställdes formulerades med största noggrannhet. Särskild hänsyn togs till att göra 

frågorna så öppna som möjligt, det vill säga undvika ledande formuleringar eller frågor som kan 

upplevas ha ett rätt eller fel svar, eftersom detta kan göra att svaren blir missvisande eller att de 

uteblir helt. Till detta hör en annan aspekt, vilken hade betydelse för vilka frågor som ställdes, 

nämligen validiteten. Frågorna måste vara sådana att personen som blir intervjuad faktiskt 

svarar på frågan och inte på något annat, samtidigt som de bidrar till att ge svar på studiens 

frågeställning. För att möjliggöra för intervjupersonen att svara på ett önskvärt sätt, 

formulerades frågorna på ett kort, tydligt sätt (jfr a.a., s.95). 

Intervjuerna med eleverna genomfördes i mindre grupper. Storleken på grupperna varierade, 

från två till fem elever. Även platsen för intervjuerna med eleverna varierade – några 

genomfördes i skolan, en i skogen. Vid val av plats lades dock fokus på att den skulle vara så 

lugn som möjligt, så att de yttre störningsmomenten skulle bli så få och minimala som möjligt.  

Efter att intervjuerna genomförts, transkriberades de. Transkriberingarna lästes och bearbetades 

och utgjorde därefter underlag för de resultat som presenteras nedan under rubriken 6 Resultat. 
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3.4 Etiska aspekter 

Eleverna tillfrågades muntligen gällande huruvida de ville delta i intervjun eller inte, enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(www.vr.se) och dess samtyckeskrav. Eleverna informerades sedan om att de inte behövde 

svara på frågorna om de inte ville och att de fick avbryta intervjun. Detta i linje med Regel 1, 

gällande informationskravet, som tagits fram av Vetenskapsrådet (a.a.). I enighet med 

ovannämnda krav, informerades eleverna även kort om studien och syftet med deras medverkan.  

Intervjun med läraren genomfördes på samma villkor som intervjuerna med eleverna, med 

undantaget att läraren själv var medveten om ovannämnda forskningsetiska principer. Hon 

informerades dock om dessa, och därmed intervjuns villkor, igen. 

Tillstånd att intervjua lärare och elever gavs av skolan, efter intygande om att individernas och 

skolans identitet skulle förbli konfidentiella och att det insamlade materialet enbart skulle 

komma att användas i denna studie, i enighet med Vetenskapsrådets nyttjande- och 

konfidentialitetskrav (a.a.).  

3.5 Litteratursökning 

Gällande litteratursökning i databaser, uppdagade sig vissa problem, då den tidigare forskningen 

inom studiens specifika område verkar vara begränsad. Databassökningarna via Stockholms 

universitets hemsida, gav inte något resultat, då de artiklar som fanns inte var relevanta för 

denna studie. Detta trots att flera olika sökord prövades, i olika kombinationer. Dock resulterade 

sökningen via Google scholar i en del träffar med relevans, varpå ett antal examensarbeten 

kunde plockas ut och undersökas närmre. Det stoff som kunde kopplas till denna studie, finns 

presenterat under rubriken 4.4 Tidigare forskning. Då Google scholar kan anses vara en tveksam 

sökmotor för akademiska texter, valdes det material som användes ut med största noggrannhet.  

Utöver de arbeten sökningen resulterade i, har även annan litteratur lästs. Denna har hämtats 

från tidigare kurser under lärarutbildningen vid Stockholms universitet/Lärarhögskolan och har 

berört utomhusundervisning, matematik samt barns utveckling.  

4 Resultat 

Här beskrivs, kort, åtta lektioner, sammanslagna till fyra lektionsupplägg. I samband med varje 

lektionsupplägg, presenteras även några av elevernas upplevelser av den beskrivna lektionen, 

genom hur de svarat på de frågor som ställdes under de efterföljande intervjuerna, samt 

relevanta observationer från lektionen i fråga. När det är olika elever som svarar tillsammans på 

en fråga under intervjun, står det den ena eleven säger med svart text och det den andra eleven 

säger med grå text. 
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4.1 Lektion 1 – Inne 

4.1.1 Tema och arbetssätt 

En lektion som genomfördes inomhus, handlade om tid, i form av veckodagarna. Denna lektion 

genomfördes i halvklass. Läraren hade lappar med orden idag, imorgon, igår, i förrgår, i 

övermorgon, före och efter på, samt lappar med alla veckodagarnas namn. Övningarna som 

genomfördes gick ut på att träna veckodagarnas ordning, samt begreppen idag, imorgon etc. 

Läraren och eleverna samtalade även kring veckodagarna och tid mer allmänt – om vardag och 

helg och vad man kan göra på olika dagar, om huruvida man har veckodagar i andra länder samt 

om relationen mellan veckor och år. Eleverna fick även arbeta i sin matematikbok, med 

uppgifter som liknade de som eleverna genomfört praktiskt, med lapparna, tillsammans med 

varandra och med läraren. 

4.1.2 Elevintervju 

Berätta vad ni gjorde när ni hade matte sist? 

 Jag kommer inte ihåg… 

 Jag vet, veckodagarna! 

 Vi fick lappar så sa fröken typ ”i förrgår” så skulle man lägga dem i ordning på mattan. 

Vad tror ni att det handlade om? 

 Att vi ska kunna veckodagarna. 

Varför tror ni att ni gjorde det? 

 För att vi ska lära oss det. 

 För att vi ska kunna veckodagarna. 

Tycker ni att ni lärde er något? Vad? 

 Ja, jag lärde mig mycket. 

 Jag lärde mig onsdag, torsdag och så. 

 Man lärde sig mer om veckodagarna och vilken ordning de kom och sådär. 

Vad tror ni att det berodde på att ni lärde er/inte lärde er något? 

 Man lärde sig bra genom veckodagarna och så, men det är inte så lätt att komma ihåg 

allt det där. 

4.1.3 Observationer från lektionen 

Många elever räcker upp handen när läraren ställer frågor. En del svarar även utan att räcka upp 

handen. För det mesta är det en elev som får svara på varje fråga och det är även vanligt att det 

är denna elev som får svara på en eventuell följdfråga.  

De flesta elever deltar aktivt i början av lektionen – de vidareutvecklar varandras svar, 

ifrågasätter om de tror eller märker att det blir fel någonstans etc. De flesta verkar också lyssna 

och fokusera på läraren. Vissa elever verkar dock tappa koncentrationen vartefter, framförallt 

sedan arbetet med lapparna avslutats och läraren går igenom vad de ska jobba med i sin 

matematikbok – de brottas, pratar med varandra och pillar med lapparna som ligger på golvet.  
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Arbetet med lapparna flyter på relativt bra. Eleverna frågar varandra om vilken dag de har och 

påminner eller säger ibland till varandra när det är någons tur att lägga ut sin lapp. Många elever 

stöter dock på problem när de arbetar i sin bok och de flesta har svårt att lösa en uppgift 

gällande vilken dag som kommer efter söndag; något de klarade av under övningarna med 

lapparna. 

4.2 Lektion 2 – Ute 

4.2.1 Tema och arbetssätt 

Under en av de lektioner som observerades utomhus, skulle eleverna göra en klocka. Klassen 

var indelad i tre grupper, varpå cirka tio elever åt gången genomförde övningen. Läraren hade 

förberett tolv papper med siffrorna ett till tolv på, vilka eleverna fick i uppdrag att lägga ut på 

marken så att de bildade en klocka. Därefter blev eleverna indelade i tim- och minutvisare med 

hjälp av färgade lekband. Eleverna bildade sedan två led ut från en kon i mitten av klockan, 

vilka förflyttade sig vartefter läraren sa olika klockslag.  

4.2.2 Elevintervju 

Berätta vad ni gjorde i skogen? 

 Kommer inte ihåg. 

 Man fick göra en egen klocka, en stor klocka. 

 Jobbade om klockan. Vadå? Kommer du inte ihåg när vi gjorde en klocka? Vi gjorde ju 

en klocka med siffror, X var ett och två. Och jag vart tolvan och du vart elvan.  

Vad tror ni att det handlade om? 

 Att lära oss om klockan. 

 Lära sig klockan och vilken plats siffrorna skulle vara på. 

 Klockan. 

 Vi skulle jobba med klockan och tiden. 

Varför tror ni att ni gjorde det? 

 Så att vi kan det när vi blir stora. 

 För att lära oss mer om tiden, klockan och ja. 

 Vet inte riktigt. 

Tycker ni att ni lärde er något? Vad? 

 Vi lärde oss att leka. 

 Jag kunde redan klockan. 

 Nej, men vi kunde ju redan. 

 Ja, litegrann, om klockan. 

Vad tror ni att det berodde på att ni lärde er/inte lärde er något? 

 Klockan är så tråkig. Den säger alltid tick tack, men den kommer aldrig fram till sitt 

mål. 
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4.2.3 Observationer från lektionen 

Eleverna diskuterar många matematiska begrepp med varandra. En elev uppmärksammar 

exempelvis att några av siffrorna ligger för tätt och uttrycker detta för övriga elever:  

”Den blir för liten. Den måste vara större”.  

Eleverna diskuterar och resonerar även med varandra gällande hur de olika visarna ska ställa sig 

vid de olika klockslagen och vissa elever kan motivera varför visarna bör flyttas på ett visst sätt:  

”Alla ska peka på trean.”  

”Nej, då är den kvart över tre, den ska vara kvart i. Vi ska vara på nian.” 

Samtliga elever deltar i övningen och verkar engagerade – när visarna ställt sig så som det 

klockslag läraren sagt kräver, riktar eleverna omedelbart sin uppmärksamhet mot läraren. Under 

genomgången av övningen verkar vissa elever dock mer ofokuserade, då beteenden som att 

ställa sig upp eller röra sig på marken, se sig omkring, göra ljud och putta på eller dra i varandra 

förekommer. 

I en av grupperna finns tre elever som pratar om ålder i samband med att de lägger ut siffrorna. 

Utdrag ur deras samtal följer nedan. 

”Jag tar 12, för då blir jag äldst.” 

”Jag blir näst äldst.” 

”Jag blev 16 år. Tolv plus två… Du blev 14.” 

”Jag har 21. Eller 12!” 

”Jag är 411.” 

4.3 Lektion 3 – Inne 

4.3.1 Tema och arbetssätt 

En annan av inomhuslektionerna som observerades handlade om symmetri. Även denna lektion 

genomfördes i halvklass. Först hade läraren en genomgång där hon visade med olika former att 

de var symmetriska, samt bad eleverna att ge exempel på symmetriska former i klassrummet, 

vilket ledde till diskussion om vad som var eller inte var symmetriskt och varför. Därefter fick 

eleverna i uppgift att färglägga ena halvan av en fjäril, för att sedan byta papper med en annan 

elev, som skulle färglägga den andra halvan så att det blev likadant på båda sidorna – 

symmetriskt. Efter denna övning fick eleverna lägga pärlplattor två och två. En började med att 

lägga ut några pärlor, varpå den andra skulle lägga likadant på sin sida av pärlplattan, så att det 

blev symmetriskt. I den första halvklassgruppen fick eleverna tänka sig en linje i mitten av 

pärlplattan, medan den andra gruppen fick ett snöre att lägga i mitten.  
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4.3.2 Elevintervju 

Berätta vad ni gjorde när ni hade matte sist? 

 Vi jobbade med att det skulle vara lika på båda sidorna. 

 Vi målade en fjäril, men bara på ena sidan, och sen bytte man. 

 Vi jobbade med… sympatiskt eller nåt, jag kommer inte ihåg vad det heter. 

Vad tror ni att det handlade om? 

 Att det ska vara exakt likadant.  

 Att man ska försöka få det likadant. 

 Men det kan också vara med former. Att formen är lika. 

Varför tror ni att ni gjorde det? 

 För att vi ska lära oss det. Så är det ju hela tiden. 

 Så vi kan det när vi är vuxna. 

Tycker ni att ni lärde er något? Vad? 

 Ja, vad symmetri betydde. 

 Vi skulle lära oss att rita bättre. 

 Och att lära oss rita exakt likadant. 

Vad tror ni att det berodde på att ni lärde er/inte lärde er något? 

 Att vi lärde oss om symmetri och att rita. 

4.3.3 Observationer från lektionen 

Nästan alla elever verkar till en början lyssna på genomgången. Även de som pratar med 

varandra verkar hänga med, då de kan svara på frågor läraren ställer till dem, samt räcker upp 

handen på eget initiativ. En del av det eleverna pratar om, är sprunget ur det läraren pratar om: 

när läraren viker en cirkel på mitten, menar några elever att de former som då uppstår är 

”halvmånar”, varpå en mindre grupp elever börjar prata om mångubbar. Andra elever rör på sig 

och gör annat redan från början. Vissa av de övriga eleverna tittar till och från på dessa elever 

och verkar därmed tappa fokus på läraren. 

När eleverna får börja arbeta, blir det lugnare i klassrummet och de flesta verkar fokuserade på 

uppgiften med att måla sin fjäril. Viss oklarhet råder hos några av eleverna gällande hur de ska 

färglägga. En elev frågar en annan ifall man bara skulle måla ena sidan. En annan målar lite på 

båda sidorna och får sudda. Även gällande vem man ska byta fjäril med finns det vissa 

meningsskiljaktigheter, trots att läraren berättat att man byter med någon som är klar samtidigt 

som man själv. En del elever uttrycker att de gärna vill byta bild med någon speciell. 

Övningen med pärlplattan verkar vara problematisk för flera av eleverna i den grupp som får 

tänka sig en linje mitt på pärlplattan – de uttrycker för läraren att de inte förstår vad de ska göra, 

trots att läraren även här gett instruktioner och frågat om alla förstått övningen. Detta problem 

kan inte observeras i den grupp som får ett snöre att lägga som en linje mitt på pärlplattan. 
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4.4 Lektion 4 – Ute 

4.4.1 Tema och arbetssätt 

Eleverna arbetade även med symmetri under en lektion utomhus. Denna lektion genomfördes i 

helklass och gick ut på att eleverna skulle göra varsin drake. De skulle vika och måla draken, så 

att den blev symmetrisk gällande både form och färg/mönster. När drakarna var klara, flög 

eleverna med dem. 

4.4.2 Elevintervju 

Berätta vad ni gjorde i skogen? 

 Vi gjorde drakar.  

Vad tror ni att det handlade om? 

 Det här med… Vi minns inte vad det hette, men det där när det ska vara likadant, det 

ska vara symmetriskt. Ja, just det, det hette det! Man skulle måla likadant på båda 

sidorna. 

Varför tror ni att ni gjorde det? 

 För att vi skulle öva oss lite på att göra symmetriska saker. Ja, att vi skulle öva lite till 

på det liksom. 

 Och för att vi skulle få ha lite kul. Men fröknarna har verkligen planerat att det var 

väldigt roligt sen att hålla på och flyga med dem, det var väldigt kul. 

Tycker ni att ni lärde er något? Vad? 

 Ja, verkligen! 

 Vi lärde oss hur man kunde flyga med dem och hur man gör en drake och så lärde vi oss 

lite till om syntetiskt eller vad det heter. Symetriskt. 

Vad tror ni att det berodde på att ni lärde er/inte lärde er något? 

 Ja, vi håller ju också på med former lite... Ja, och det här är liksom också former.  

 Vi hade jobbat med former förut och lite färger och så. 

4.4.3 Observationer från lektionen 

När läraren går igenom övningen med eleverna sitter de allra flesta stilla och tittar på vad 

läraren gör. Vartefter ställer sig en del elever upp, men verkar fortfarande ha sin uppmärksamhet 

riktad mot läraren. Ett par elever pratar med varandra, men om det som läraren berättar 

(exempelvis om hur de ska måla sin drake). När läraren ställer frågor under genomgången, är 

det många elever som räcker upp handen.  

Under arbetets gång pratar eleverna mycket med varandra. I deras samtal tas ett antal 

matematiska begrepp upp, bland annat gällande rumsuppfattning, tid och mängd: 

”Jag når inte.” 

”Nu måste jag vänta.” 

”Jag satt här först.” 

”Jag behöver mycket mer tejp.” 
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”Gör det nåt om den är större än den?” 

”Jag har så långt snöre.” 

”Den måste flyga högre upp i luften. Titta, den flyger högt!” 

”Man måste kunna springa snabbt för att den ska lyfta.” 

Även en diskussion gällande symmetri observeras mellan två elever: 

”Det där är inte symmetriskt.” 

”(lärarens namn) sa att jag fick.” 

”Men det är inte samma. Det ska vara likadant. Du måste skriva allt på båda sidorna, fast 

baklänges på ena.” 

Samtliga elever arbetar aktivt och tillsynes engagerat med att tillverka sin drake. De jämför sina 

drakar, hjälper varandra genom att berätta och visa etc. När drakarna är färdiga, arrangerar 

eleverna tävlingar och lekar kring dem, både individuellt och i grupper.  

4.5 Sammanfattning av elevernas upplevelser 

Eleverna är oftast medvetna om vad de jobbat med på matematiklektionerna och kan återberätta 

vad de gjort och vad det handlade om. Denna studie har inte visat på några tydliga skillnader 

gällande huruvida eleverna har lättare eller svårare att återberätta vad de gjort eller varför de har 

haft en viss lektion, beroende på om lektionen genomförts utom- eller inomhus. Dock uttrycker 

de sig en aning annorlunda, vilket tolkas under rubriken 7 Analys nedan. När det kommer till 

varför eleverna gjorde det de gjorde, är svaret ofta relaterat till att man måste kunna det när man 

blir vuxen eller helt enkelt att man ska lära sig det. Under en intervju tar en av eleverna även 

upp att de fick göra en specifik övning för att de skulle få ha lite kul. 

4.6 Intervjuresultat – Elevernas Tankar 

4.6.1 Elevernas tankar 

Nedan följer några av de svar eleverna gav på frågorna gällande vad de tycker om att ha 

matematik utom- respektive inomhus. Även här gäller att när det är olika elever som svarar 

tillsammans på en fråga, har svaren skrivits med svart respektive grå text. 

Hur tycker ni att det är att ha matte i skogen? 

 Det är lite roligare, för man får lite luft. I klassrummet så får man inte så bra luft. Det är 

lite skönare ute. Och här är det mycket mer fågelkvitter och det är faktiskt mycket 

skönare att lyssna på det än allt skrik i klassrummet. 

 Ganska bra. För man får lära sig och det är mycket roligare att lära sig om man har 

matte i skogen, för att då får man lära sig också lite om naturen. 

 Det är kul, för man får leka mattelekar. 
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Hur tycker ni att det är att ha matte i klassrummet? 

 Det är roligt och bra, för att man kan lära sig så att man ska kunna mycket. 

 Det är spännande. Ja, för man vet inte vad man ska få göra. Och det är spännande att 

lära sig mera. 

 Det är kul! Det är mycket roligare än att ha matte i skogen, för det är svårt att skriva ute. 

Ja, papprena blir inte blöta inne. 

 Kul, för man kan jobba i boken och det är underbart! 

När de svarade på frågan om hur de tycker att det är att ha matte i klassrummet, jämförde två 

elever även hur det är att ha matematik inom- respektive utomhus. Deras resonemang följer 

nedan, med intervjuarens följdfrågor kursiverade. 

 Jättebra! Det är roligt och väldigt bra, men det är också roligt att ha matte ute. Det är 

väldigt roligt och man kan jobba… eller man kan få mycket bra hjälp i klassrummet 

men inte så himla mycket i skogen, för där måste man… …klara nästan allting själv. 

Och om man typ säger ”fröken”, och fröknarna är långt borta och man räcker upp 

handen, då kan fröknarna inte höra, för det är så stort i skogen. Ja, för det finns ju inga 

väggar.  

 Brukar man behöva hjälp i skogen, tycker ni? Ja, ja, ja. Ja.  

 Vad är det ni brukar behöva hjälp med när ni är i skogen? Kanske… eller först, då 

kanske man behöver lite hjälp, därför att då kanske man inte är så jätteberedd på… eller 

man kanske inte kan från början, för då har vi inte lärt... Man kanske inte är beredd på 

att det är svårt, utan bara ”åh”, liksom ”det här. Å nej, det var jättesvårt” och då kanske 

fröknarna är jättelångt borta och det är inget bra. Nej. 

 Att man inte riktigt är beredd, brukar det vara så i klassrummet också? Ja. Ja, ibland. 

Fast inte lika ofta som i skogen. 

6.6.2 Sammanfattning av elevernas tankar 

Av intervjuerna framgår att eleverna överlag tycker att det är roligt med matematik, både 

inomhus och utomhus. Några elever tycker att det är bättre och roligare att ha matte inomhus, 

medan andra tycker att det roligare att vara utomhus. De flesta elever kan även motivera sitt 

ställningstagande. 

4.7 Intervjuresultat – Lärarens tankar 

4.7.1 Allmänna tankar 

På frågan om hur läraren tänker kring utomhusundervisning i allmänhet, lyfter hon fram det 

praktiska arbetet som centralt. Detta är ett återkommande tema under intervjun, att eleverna ska 

få jobba med kroppen utomhus. Läraren poängterar även det laborativa, roliga och lekfulla när 

hon pratar om utomhusundervisning. Nedan följer utdrag ur lärarens intervjusvar gällande de 

mer allmänna aspekterna av utomhusundervisning.  

 Man når fler barn, tycker jag, när man gör det på det här lekfulla sättet. De som kan ha 

svårt i klassrumssituationer, till exempel med att skriva, de lär sig ännu bättre i skogen, 

när de får använda andra sinnen. 
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 De här dagarna när vi jobbar ute, då tänker man ju mycket mer praktiskt arbete. 

 En sak som kan vara svår med att vara ute är att vissa barn behöver ju nästan väggar 

runt sig för att veta var de ska befinna sig. Och just det här att en del barn kan ha svårt 

att lyssna när man är i skogen, för de har så fullt upp med att iaktta andra saker runt 

omkring, det är så stort. 

 Det blir ju alltid friare i skogen. De (eleverna) upplever det, i alla fall. 

 Man måste använda sakerna som finns på plats. Man behöver inte alltid skriva, utan 

man kan lära sig lika bra utan papper och penna. 

Gällande arbetsområden och metoder menar läraren att de arbetsområden som hon väljer att låta 

eleverna arbeta med utomhus, i princip är de samma som de som behandlas inomhus, eftersom 

det som görs på lektionerna ska följa den röda tråd läraren har i sin undervisning. Detta får som 

konsekvens att det inte är arbetsområdena, utan metoderna, som skiljer sig åt, beroende på 

vilken miljö undervisningen bedrivs i. Läraren tar dock upp att arbetsområden som rör olika 

storheter, som längd och volym, kan passa bättre att arbeta med utomhus, eftersom skogen 

erbjuder större möjligheter och utrymme. Utdrag ur det resonemang läraren för under intervjun, 

gällande just arbetsområden och metoder, följer nedan. 

 Det är ju att det är mer praktiskt utomhus och mer teoretiskt inne. 

 Ibland så kan man ju öppna upp och låta dem undersöka, upptäcka på egen hand på ett 

annat sätt, då är det ju bra att ha ett stort rum, som man har ute, medans vissa lektioner 

kräver att man har dem nära och fokuserade på vissa saker. 

 Jag försöker ju ta med det som vi jobbar med i klassrummet under veckorna, jag 

försöker lyfta med mig saker ut som handlar om samma begrepp så att säga. 

 Ute lär man sig mer kanske grunden till att lära sig talfaktan. Att man lär sig hur olika 

tal hänger ihop, att de kan vara kompisar på olika sätt, det kan man laborera med, men 

sen när man ska göra den här nötningen, som jag tycker att man behöver göra också, 

den tycker jag passar inne. 

 Man tänker mer ”vilka saker har man möjlighet att använda”. Man tänker mer ”papper, 

penna – inne” och mer ”kroppen och saker runt omkring en och laborativa saker – ute”. 

 Just det här att man tänker mer att det ska vara mer med kroppen när man är ute. 

 Att man tänker hela tiden att ”hur kan man göra det ute, det som vi gör inne nu?”. 

Hur läraren tänker kring arbetsområden och metoder, är nära länkat till de mål och syften hon 

har med sin undervisning, vilka presenteras under rubriken nedan.   

4.7.2 Mål och syften  

På frågan gällande vilka mål läraren har med sin utomhusundervisning i matematik, tar hon upp 

två konkreta mål: 

 Att man kan lära sig att det kan vara roligt och att man lär sig utan att man vet om det. 

 Att matte kan vara så många olika saker; att matte inte bara är till exempel att räkna. 

Dock menar läraren, att de mål och syften som hon har med sina matematiklektioner, inom- och 

utomhus, inte skiljer sig åt, eftersom målen sätts upp utifrån ett arbetsområde, vilket behandlas i 

båda miljöerna. Återigen betonar hon att det är metoderna som utgör den största skillnaden.  
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Läraren uttrycker även ytterligare ett mål: 

 Ett mål som jag kan känna att jag alltid har med alla mattelektioner, det är det här med 

samtalet. Alla barn ska prata varje mattelektion. Att man inte får tappa bort det. Det får 

ju inte bara bli att man sitter och jobbar i sin bok. 

Observationer gällande lärarens mål och syften 

De resultat som de genomförda observationerna gett, pekar på att lärarens uttalanden om att det 

är metoderna snarare än målen och arbetsområdena som skiljer sig åt, beroende på om lektionen 

genomförs inom- eller utomhus, stämmer överens med verkligheten. Metoderna som används 

utomhus involverar kroppen i större utsträckning än de som används i klassrummet. I 

klassrummet användes papper och penna vid samtliga observerade lektioner, medan detta 

material inte använts utomhus någon gång under de observationer som genomförts.  

Gällande målet om samtal som en del av matematiken, ställer läraren frågor till eleverna vid 

varje lektion som observerats, både inom- och utomhus. De spontana samtalen kring matematik 

mellan eleverna är dock fler utomhus än inomhus. 

5 Analys 

5.1 Lärarens tankar 

En attityd som kan skönjas ur lärarens intervjusvar, är att arbetet är mer övergripande utomhus, 

då hon tar upp att man lär sig grunden till talfakta, det vill säga hur olika tal hänger ihop osv., 

utomhus och att nötningen passar bättre inomhus. Utöver att arbetet kan anses vara mer 

övergripande, verkar det även vara friare utomhus. Läraren berättar hur eleverna upplever just 

detta, samt att hon själv tänker att det är utomhusmiljön som passar bäst när eleverna ska få 

tillfälle att arbeta på ett praktiskt, lekfullt sätt, eller att utforska och upptäcka på egen hand.  

Malmer (2002) beskriver hur dessa ”friare” tankesätt och attityder finns representerade i 

styrdokumenten, men inte i praktiken. I detta fall verkar det som att det är skolbyggnaden i sig 

som verkar begränsande, när det kommer till att arbeta på detta mer öppna sätt, vilket kan ha att 

göra med det som tas upp av Linde (2006) gällande sammanhang. Detta resonemang kan 

sammanfattas med att personer som befinner sig i och verkar inom skolan, även alltid befinner 

sig i ett sammanhang, vilket, i alla fall delvis, bygger på de traditioner som finns gällande 

skolan (a.a.). Detta betyder att tidigare attityder, styrdokument etc. kommer att påverka hur 

”nutidens” aktörer inom skolan beter sig, vare sig de är medvetna om det eller ej. Kanske är 

historiens påverkan mindre, om undervisningen bedrivs utanför skolbyggnaden, vilket i så fall 

skulle kunna förklara det som denna och tidigare studier visat, nämligen att lärare och elever då 

verkar tänka på ett annat, mer öppet sätt. 

Den mer tillåtande attityd som alltså verkar finnas under utomhusundervisning, får som effekt 

att större hänsyn tas till eleverna – de får upptäcka på egen hand, agera utifrån sina egna 
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intressen och behov, lära på sitt eget sätt. Detta kan knytas till det större utrymme som Strotz & 

Svenning (2004) tar upp, samt anses styrka tolkningen att det större fysiska utrymmet gör att 

lärarna känner sig friare.  

Det som läraren säger om att matematik, för henne, inte enbart handlar om att kunna räkna, 

stämmer väl överens med det som tas upp i läro- och kursplanen, allt enligt Malmers (2002) 

resonemang kring en ökad strävan efter förståelse. Detta synsätt speglas även i de aktiviteter 

som läraren låter barnen göra, både inom- och utomhus, då dessa kretsar kring teman och 

tankesätt snarare än siffror eller räknesätt.  

5.2 Likheter och skillnader ur lärarens 

perspektiv 

Ett återkommande tema under intervjun med läraren är det praktiska arbetet. Hon uttrycker att 

en skillnad med att undervisa i matematik utomhus jämfört med inomhus, är att hon gärna låter 

eleverna arbeta praktiskt, med kroppen, utomhus och att arbetet blir mer teoretiskt inomhus. 

Hon anser även att fler barn lär sig utomhus, eftersom de får använda andra sinnen och 

uttryckssätt än att exempelvis skriva, vilket är ett vanligt sätt att uttrycka sina kunskaper 

inomhus. Detta är en syn på utomhusundervisning som även tas upp av lärare i de studier som 

genomförts av Gustavsson & Nicklasson (2007), Johansson & Rydensjö (2007) och Berggren & 

Sköld (2006), samt av Lundegård, Wickman & Wohlin (2004).  

Läraren uttrycker även att denna skillnad i tanke- och arbetssätt kan vara problematisk för elever 

med koncentrationssvårigheter, samt att även det att byta miljö kan vara svårt för dessa elever, 

eftersom bytet av miljö i det här fallet även innebär just en ändring av arbetssätt och rutiner. 

Läraren upplever att de elever som har koncentrationssvårigheter, kan ha svårare att arbeta 

utomhus än inomhus, eftersom de upplever att det blir friare i skogen. Detta går stick i stäv med 

det som några andra lärare tar upp gällande barn med koncentrationssvårigheter och 

utomhusvistelse i Berggren & Skölds (2006) studie – dessa lärare menar nämligen att elever 

med koncentrationssvårigheter har lättare att koncentrera sig utomhus. I samma undersökning 

lyfts dock även den motsatta uppfattningen: att utomhusmiljön kan distrahera elever med 

koncentrationssvårigheter, vilken alltså delas av läraren som intervjuats i denna studie.  

En likhet som läraren tar upp gällande att arbeta med matematik utom- och inomhus är 

arbetsområden, då hon menar att dessa är desamma utom- som inomhus: det är hur, inte med 

vad, de arbetar som anpassas efter miljön. 

5. 3 Likheter och skillnader ur elevernas 

perspektiv 

De likheter som finns gällande elevernas tankar kring matematikundervisning, inom- och 

utomhus, är att de flesta är positiva till båda formerna av undervisning. En annan likhet är att 

eleverna upplever att de ibland inte vet vad de ska få göra på en matematiklektion i skogen eller 

i klassrummet. Gällande detta finns en tydlig skillnad, vilken speglats i intervjusvaren, nämligen 

att de elever som tar upp detta i samband med inomhusundervisning, pekar ut det som 
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spännande och positivt, medan eleverna som diskuterar företeelsen i relation till 

utomhusundervisning, upplever den som ett problem, eftersom läraren inte hör och därmed inte 

kan hjälpa eleverna. Vad detta beror på är svårt att säga. En tolkning kan vara att det är elevens 

personlighet som avgör hur hon eller han upplever denna typ av situationer, en annan att det är 

miljön – kanske kan skogens storlek kännas skrämmande när fröken går för långt bort? Denna 

eventuella rädsla är dock inget som kunnat observeras och eftersom elevernas åsikter och tankar 

gällande detta inte undersökts, är det omöjligt att dra några slutsatser. 

De tydligaste skillnaderna som eleverna tar upp, ligger dock i motiveringarna av de 

ställningstaganden de gör, exempelvis som att det är bättre att vara ute eftersom det är skönare 

att lyssna på fågelkvitter än skrik, eller att det är bättre att vara inne, eftersom man kan då kan 

skriva på torra papper eller i sin bok.  

Resultaten som presenterats (under rubriken 6 Resultat ovan) visar att eleverna samtalar mer 

med varandra kring matematik vid lektioner utomhus än inomhus. Inomhus sker samtalen allra 

oftast på initiativ av läraren, i form av frågor som eleverna förväntas svara på genom att räcka 

upp handen och vänta på att få ordet. Även detta kan anses ha att göra med det som tagits upp 

ovan, gällande att läraren och den fysiska miljön är mer tillåtande utomhus än inomhus: läraren 

har som mål att eleverna arbetar med kroppen och alltså inte sitter still, samt att alla ska prata 

under lektionen. Detta ger barnen större möjligheter att lära på sitt sätt och tillsammans med 

varandra, att samtala med varandra utan att räcka upp handen, utan att detta innebär att göra 

något fel.  

Att eleverna faktiskt pratar mer med varandra utomhus, gör att de, med utgångspunkt i 

Vygotskijs (1934/2001) teorier, även kommer att lära sig mer utomhus än inomhus. Huruvida så 

är fallet eller ej, är dock omöjligt att säga med hjälp av denna studies resultat. Det som dock kan 

sägas är att eleverna i denna studie verkar ha något lättare att förklara varför de genomfört en 

aktivitet utomhus än inomhus (se 7.4 Elevernas tankar och upplevelser), vilket kan tolkas som 

att de förstått mer av utomhuslektionerna, vilket i så fall kan anses ge visst stöd åt Vygotskijs 

(a.a.) teori. 

Den situation där eleverna talade om ålder istället för om klockan, kan också kopplas till den 

mer tillåtande utomhusmiljön. Eleverna arbetar med materialet på ett sätt som känns 

meningsfullt för dem och för ett samtal kring detta. Kanske hade de inte gjort det på samma sätt 

om de befunnit sig inomhus, då den miljön, i och med sina fyra väggar, begränsar eleverna och, 

enligt Ericsson (2004), ”stänger ute så många situationer för lärande” (a.a., s.140). Att eleverna 

”pratade matte” är nämligen tydligt – lika tydligt som att de inte rörde sig inom den kontext som 

det var meningen. En av dessa elever uttryckte under en intervju att han redan kunde klockan 

och inte tyckte att han lärt sig något under lektionen. Möjligen var situationen inte meningsfull 

för honom och de andra, varpå de skapade en egen, meningsfull kontext som innefattade ålder, 

addition och arbete med sifferkombinationer istället för klockan – något de, enligt exempelvis 

Ericsson (2004) eller Strotz & Svenning (2004), kanske inte hade kunnat göra inomhus.  
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5.4 Elevernas tankar och upplevelser 

Gällande elevernas svar på frågan om varför de tror att de har eller inte har lärt sig något under 

en viss lektion, kan dessa tolkas på åtminstone två sätt, varav det ena är att eleverna egentligen 

inte svarar på frågan – kanske förstod de den inte (detta diskuteras vidare under rubriken 8 

Diskussion)? 

Det andra sättet att tolka svaren på är att de handlar om förkunskaper och om meningsfullhet. 

Några elever uttrycker, som svar på frågan gällande huruvida de lärt sig något eller inte, att de 

inte lärt sig något för att de redan kunde. En annan elev menar istället på att hon lärde sig om 

symmetri, eftersom hon redan kunde lite om former. Detta kan innebära att eleverna, om de kan 

”för mycket” om ett område, inte tycker att lektionen är meningsfull – det är svårt att lära sig 

sådant som man redan kan, eftersom man ju redan lärt sig det. Samtidigt krävs en viss 

förförståelse för att en aktivitet ska kännas meningsfull för eleverna. En elev uttryckte även att 

han inte lärt sig något och att klockan är tråkig. Dessa två uttalanden kan anses hänga ihop, samt 

kopplas till det som tagits upp ovan, varpå bristen på meningsfullhet uttrycks som att ”klockan 

är tråkig”. Detta är dock enbart en tolkning av elevens svar och därmed inte alls säkert.  

När eleverna berättar varför de hållit på med en specifik aktivitet, uttrycker de sig lite 

annorlunda, beroende på om lektionen genomförts inom- eller utomhus. Med tanke på denna 

studies begränsade storlek och omfattning, blir denna observation, samt jämförelsen mellan och 

tolkningarna av svaren, långt ifrån allmängiltig. Nedan följer dock ett resonemang kring detta. 

Gällande de lektioner som genomförts inomhus, svarar eleverna att man måste kunna det när 

man blir vuxen eller att man ska lära eller kunna sig det. Dessa typer av svar ingår även när 

lektionen bedrivits utomhus, men eleverna verkar kunna peka ut mer specifikt varför de gjort 

något och säger exempelvis att det var för att lära sig mer om symmetri eller om veckodagarna. 

Detta kan tolkas som att eleverna har en något högre medvetenhet gällande varför de arbetat 

med något, om lektionen genomförts utomhus. Detta kan betyda att eleverna även har förstått 

mer av vad de arbetat med, eftersom de annars inte kunnat uttrycka varför de arbetat med ett 

visst område. En annan tolkning av elevernas svar, är att de olika eleverna uttrycker sig på olika 

sätt eller har varit mer eller mindre engagerade under lektionen och/eller intervjun och att 

skillnaderna som finns därmed inte behöver betyda något.  

En intressant aspekt gällande elevernas tankar och upplevelser är att deras intervjusvar och 

deras beteende under observationerna ibland hamnar på kollisionskurs. Vissa elever lyfter under 

intervjuerna fram att de tycker att det är roligt att jobba i sin matematikbok inomhus, samtidigt 

som observationerna visar att det är under denna typ av arbete som klassrumsklimatet verkar 

minst gynnsamt – många elever verkar ha problem, både med att sitta still och med att lösa 

uppgifter. Dessutom menar vissa elever att det kan vara tråkigt att ha matte i skogen, vilket 

möjligen också är fallet – dock har eleverna verkat ha roligt under de utomhuslektioner i 

matematik som observerats under arbetet med denna studie. 
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5.5 Överensstämmelser mellan lärare och 

elever 

Att en av eleverna tog upp att hon trodde att de fått genomföra en viss aktivitet för att få ha 

roligt, visar på att det som läraren tagit upp under intervjun, gällande att eleverna ska få lära sig 

genom att leka och ha kul, stämmer överens med elevens upplevelse. Vid just denna övning var 

samtliga elever mycket involverade i de olika momenten som ingick i tillverkandet av draken; 

de pratade med varandra, hjälpte varandra och verkade ha mycket roligt. Observationerna tyder 

alltså på att så gott som samtliga elevers upplevelser överensstämde med lärarens mål och syften 

i denna aktivitet. 

Att eleverna kan berätta vad en övning eller aktivitet som de genomfört handlat om, samt att 

detta överensstämmer med det som läraren tänkt att eleverna ska arbeta med och lära sig, visar 

på att eleverna är mer eller mindre medvetna om varför de gör det de gör. Detta kan tolkas som 

att lärarens intentioner, hennes mål och syften med lektionen, har nått fram till eleverna. 

Eleverna kunde även berätta vad de lärt sig under en lektion och deras svar involverade oftast de 

matematiska begrepp eller områden som läraren avsett att de skulle arbeta med, vilket stöder 

resonemanget ovan. Situationen där ett par elever pratade om och arbetade med ålder istället för 

med klockan, visar dock på att det som läraren tänkt att eleverna ska arbeta med, inte alltid är 

det som eleverna arbetar med.  

Ett mönster som observationerna tydliggjort, är att många elever, oavsett om lektionen 

genomförs inomhus eller utomhus, verkar ha lättare att fokusera när de själva gör något 

praktiskt. När andra svarar på frågor eller genomför en uppgift, och de själva förväntas vara 

stilla och tysta och vänta på sin tur, verkar många få problem. När de däremot får utföra något, 

verkar de kunna fokusera på det läraren säger eller gör. Mängden praktiskt arbete är relativt stor, 

både inom- och utomhus, men enligt lärarens intervjusvar, vilka stöds av observationerna, är 

mängden praktiskt arbete större utomhus. Även om ingen av eleverna nämner praktiskt arbete 

under intervjuerna, visar observationerna alltså att eleverna upplevelser och beteenden stödjer 

lärarens tankar och mål gällande praktiskt arbete och dess positiva aspekter och effekter. 

Lärarnas tankar stöds, i sin tur, av bland annat Piagets teorier kring vikten av konkretion och 

användandet av konkret material, samt av bland andra Dewey gällande vikten av att eleverna är 

aktiva i lärandet och att de får uppleva verkliga saker i en meningsfull kontext (se även 

Dahlgren & Szczepanski, 2004).  

Gällande praktiskt arbete, visar observationerna även att eleverna verkar klara av uppgifter 

bättre när de har tillgång till konkret material. Ett exempel är den situation där eleverna lade 

pärlplattor som en del av arbetet med symmetri: de elever som fick ett snöre att använda som 

symmetrilinje hade tillsynes inga problem med övningen, medan majoriteten av eleverna i den 

grupp som inte fick något snöre inte förstod övningen. Ett annat exempel är att eleverna, då de 

jobbade med tid och veckodagarna, kunde svara på vilken dag som kom efter måndag när de 

arbetade med lapparna, tillsammans, men inte när de skulle svara på samma fråga i boken. Detta 

kan kopplas till det läraren tog upp under intervjun gällande att hon anser att man når fler barn 

med ett praktiskt, lekfullt arbetssätt än man gör med ett mer teoretiskt arbetssätt, vilket, enligt 

observationerna, är sant. Återigen är dock detta en liten studie, varpå denna slutsats är långt 

ifrån säker och allmängiltig. Den har dock stöd av Piagets teorier som presenterats tidigare, då 
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barnen som observerats är i sjuårsåldern och därmed, enligt Piaget, inte kan tänka abstrakt och 

därmed kan förväntas få problem med att räkna med siffror och utan hjälp av konkret material, 

vilket är fallet vid arbete i matematikboken. 

6 Diskussion 

6.1 Tidigare forskning 

Eftersom mängden tidigare forskning som bedrivits inom denna studies specifika fokus verkar 

vara begränsad, är det svårt att säga huruvida de resultat som presenterats i denna studie 

stämmer överens med tidigare forskning eller ej. Men eftersom undersökningens 

frågeställningar kan delas upp i lärares respektive elevers tankar och upplevelser, kan vissa 

slutsatser ändå dras, samt vissa jämförelser göras, åtminstone gällande lärarens tankar kring och 

mål med utomhusundervisning i matematik. 

De resultat som handlar om lärarens tankar kring och mål med utomhusundervisningen i 

matematik, stämmer relativt bra överens med de tankesätt som lärare anses ha enligt tidigare 

forskning, där praktiskt arbete lyfts fram som en central aspekt (Gustavsson & Nicklasson, 

2007; Johansson & Rydensjö, 2007). Även det som läraren i denna studie tar upp gällande att 

lära genom lek, finns beskrivet som ett av lärarnas mål med utomhusundervisning i tidigare 

undersökningar (Johansson & Rydensjö, 2007; Berggren & Sköld, 2006).  

Denna studie stöder även tidigare undersökningar, gällande att ett mål (bland många) som lärare 

har med att förlägga delar av sin undervisning utomhus, är att eleverna ska få arbeta praktiskt. 

De observationer som genomförts under studien har även bekräftat detta, vilket gör slutsatsen 

att lärare låter eleverna arbeta mer praktiskt utomhus, mer trovärdig. 

Något som tagits upp i andra studier och undersökningar (exempelvis Berggren & Sköld, 2006) 

gällande utomhusundervisning, är de positiva effekter det kan ha för barn med 

koncentrationssvårigheter. Läraren som intervjuats under denna studie upplever dock att dessa 

barn kan ha svårare att vistas utomhus än inomhus, samt att det kan vara jobbigt för dem att 

”växla” mellan att vara inom- och utomhus, eftersom det, som läraren uttrycker det, blir friare 

utomhus. Det måste anses viktigt och intressant att undersöka dessa elevers upplevelser av 

utomhusundervisning, för att kunna erbjuda dem en givande, meningsfull skolgång. Säkerligen 

finns studier gällande detta, men det vore intressant att få reda på hur det egentligen ligger till, 

eftersom lärarnas upplevelser skiljer sig åt – vad upplever eleverna? Har någon frågat dem? 

Johnsson & Fredriksson (2008) tar upp att de elever som hade en matematiklektion utomhus, 

tog upp betydligt fler matematiska begrepp än de elever som deltog i en nästintill likadan 

lektion inomhus. Detta stämmer överens med denna studies resultat gällande att eleverna 

samtalar mer med varandra kring matematik utomhus. Johnsson & Fredriksson (a.a.) tar även 

upp att de elever som haft lektionen utomhus, har mer att säga om vad de lärt sig, samt lättare 

att förklara hur de lärt sig. Detta kan anses stödja den tolkning som gjorts ovan (under rubriken 

7.4 Elevernas tankar och upplevelser), av denna studies resultat, vilken handlar om att eleverna 
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hade något lättare att berätta varför de genomfört en övning eller aktivitet utom- än inomhus och 

därmed kan anses vara mer medvetna om syftet med lektionen som genomförts utomhus.  

Trots att mängden tidigare forskning gällande elevers syn på och tankar kring 

utomhusundervisning är liten, finns det vissa likheter mellan de svar som eleverna i denna 

studie gett jämfört med det som tas upp av eleverna i Johnsson & Fredrikssons (2008) 

undersökning. Exempelvis lyfter eleverna i båda fallen skrivandet som en positiv aspekt av att 

ha matematik inomhus, medan frisk luft anses positivt med utomhusundervisning. Eleverna i 

båda studierna upplever även att det är jobbigt med en hög ljudnivå och att det är framförallt i 

klassrummet som detta problem finns. 

6.2 Metod och reliabilitet 

Detta är en relativt liten studie, med endast en elevgrupp och en lärare som undersökningsgrupp. 

Därmed går det inte att dra några generella slutsatser utifrån de resultat som denna undersökning 

genererat – för att det ska kunna göras behöver betydligt större och mer omfattande studier 

genomföras. Dock användes två olika datainsamlingsmetoder vid genomförandet av studien; 

intervjuer och observationer. Vid observationerna användes ett observationsschema och vid 

intervjuerna diktafon samt papper och penna. Intervjufrågorna formulerades med största 

noggrannhet och vid observationerna vidtogs åtgärder för att hålla sakliga beskrivningar och 

subjektiva tolkningar åtskiljda. Detta gör att reliabiliteten inom studien kan anses vara hög.  

Gällande frågorna som formulerades inför intervjuerna, svarade informanterna oftast på ett 

sådant sätt att frågan besvarades. När eleverna fick förklara vad som gjorde att de lärt sig eller 

inte lärt sig något under en lektion, är det dock mer oklart huruvida de förstod frågan eller inte, 

eftersom vissa av svaren inte besvarade frågan. Kanske hade frågan kunnat formuleras på något 

annat sätt. Dock prövades även detta någon gång under intervjuerna, men det verkade 

fortfarande svårt för eleverna att svara på frågan överhuvudtaget. Möjligen hade de inte 

reflekterat över frågan tidigare, varpå det blev svårt att svara, eller så kanske de inte kom på 

något som de ansåg hade påverkat deras lärande.  

Bjørndal (2005) gör gällande att det är omöjligt att vara helt objektiv vid observationer, 

intervjuer etc., eftersom vår hjärna fungerar på ett sådant sätt att den exempelvis vill hitta 

mönster och koppla det vi upplever till sådant vi redan vet om. Således har säkerligen även 

denna studie vissa brister gällande detta. Dock har stor vikt lagts vid att försöka bibehålla ett så 

objektivt synsätt som möjligt under datainsamlingen, vilket gör att dessa brister förhoppningsvis 

är små och utan betydelse. 

Att intervjuer och observationer valdes som metoder för datainsamling får konsekvenser för 

resultaten. Gällande observationerna blir det en aning riskabelt att enbart förlita sig på sitt minne 

och de anteckningar som gjorts i observationsschemat, eftersom människans minne är både 

selektivt och ganska dåligt. Hade observationerna exempelvis videofilmats istället, hade 

möjligheten att pausa, spola och granska igen troligen synliggjort andra och/eller fler saker och 

detaljer, varpå resultatet hade kunnat bli annorlunda. Nackdelen kan vara att videoinspelningar 

kan kräva mycket utrustning, vilken kan göra att aktörerna beter sig annorlunda än de hade gjort 

i vanliga fall (Bjørndal, a.a., s.75 ff) . Därmed kan resultaten bli osäkra även med denna metod. 
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Detta är dock en problematik som finns i alla typer av undersökningar och det gäller att väga 

för- och nackdelar mot varandra mycket noga. 

6.3 Betydelse och vidare forskning 

Resultaten av denna studie visar (bland annat), att även fast miljön verkar ha viss betydelse för 

elevernas upplevelser, är det arbetsområden, metoder och de faktiska övningarna eller 

aktiviteterna som verkar avgörande för hur eleverna upplever undervisningen. Eftersom miljön 

påverkar lärarens val av framförallt metoder, betyder dock detta att miljön är indirekt avgörande 

för elevernas upplevelser och lärande. Att det faktiskt inte är den fysiska miljön som är det mest 

avgörande, kan vara intressant för lärare som inte anser sig ha möjlighet att bedriva sin 

undervisning i olika miljöer (ett problem som lyfts av Berggren & Sköld, 2006), eftersom deras 

val av arbetssätt och metoder ändå kan påverka elevernas upplevelser och inlärning på ett 

positivt sätt.  

Denna studie kan ha betydelse för eleverna, eftersom elever och lärare varit fokus för studien. 

Genom att undersöka vad eleverna tycker, tänker och upplever, kan lärarna erbjuda dem en 

meningsfull utbildning, där eleverna lär sig och utvecklas. Att synliggöra eventuella ”glapp” 

mellan lärares och elevers tankar och upplevelser, kan vara ett led i att erbjuda eleverna denna 

utbildning. Detta kan även kopplas till en framtida forskningsfråga som kan knytas till denna 

studie, nämligen hur andra aktörer, som föräldrar, skolledning m.fl., ser på och tänker kring 

utomhusundervisning och eventuellt även hur detta påverkar elevernas och lärarnas inställning 

och tankesätt.  

Studiens resultat ger även ytterligare stöd för användandet av konkret material och för att låta 

eleverna prata med varandra under matematiklektionerna, eftersom eleverna då verkar ha lättare 

att lösa problem. Kanske kan resultaten motivera lärare att i större utsträckning ”våga” lägga 

läroböckerna och deras abstrakta, elevfrämmande uppgifter åt sidan – eleverna lär sig ju ändå, 

kanske till och med bättre. Även detta skulle kunna vara intressant att undersöka vidare: hur 

tänker lärare och elever kring läroböcker respektive konkret material? Vad är det som påverkar 

dem i deras inställning och tankesätt? Är lärarna rädda för att släppa taget om böckerna? Även 

att reda ut vad en ”bra” lärobok är skulle vara intressant och framförallt viktigt (men är dock ett 

sidospår i detta sammanhang). 

Under intervjun med läraren tog hon upp att ett av hennes mål med utomhuslektionerna var att 

eleverna skulle få lära sig utan att veta om det. Denna attityd finns även hos lärarna som 

intervjuats av Berggren & Sköld (2006) samt Johansson & Rydensjö (2007), som lyfter fram att 

barnen ska få lära genom lek utomhus. Detta kan tyda på ett mönster, att det är flera lärare som 

tänker på samma sätt gällande utomhusundervisning. Då blir denna studies fokus än mer 

relevant och viktigt – uppfattar barnen att de lär sig när de leker eller gör andra lekfulla 

aktiviteter utomhus? Att eleverna i denna studie exempelvis visste att de arbetade med symmetri 

när de gjorde drakar är tydligt. Det är dock inte heller speciellt konstigt, då läraren började med 

att återkoppla till inomhuslektionen om symmetri och prata om begreppet med eleverna. Det 

vore intressant att ta reda på hur ”lekinspirerad” en aktivitet kan vara utan att lärarens mål/syfte 

med lektionen går eleverna förbi. Detta väcker även en annan fråga som handlar om 

medvetenhet, nämligen hur viktig medvetenheten är för elevernas inlärning – måste de veta att 
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de arbetar med ett speciellt område, för att lära sig det som läraren vill att de ska lära sig, eller 

lär de sig ändå? Även detta skulle kunna vara ett ämne att forska vidare kring.  

Att elevernas intervjusvar inte alltid överensstämmer med observationerna som gjorts, är 

intressant, eftersom det kan anses påverka de tolkningar som gjorts av resultaten och därmed 

även denna studies betydelse. Återigen blir problematiken med studier som inte är speciellt 

omfattande tydlig, då denna tvetydighet i resultaten gör det ännu svårare att exempelvis dra 

slutsatser. Vad denna tvetydighet kan tänkas bero på är svårt att säga – eleverna är i en ålder där 

de kan uttrycka känslor, tankar och upplevelser verbalt för andra människor, samtidigt som 

deras beteende ofta speglar det de verkligen upplever (de är ”dåliga” på att dölja eller maskera 

exempelvis känslor). Därför kunde det vara intressant att undersöka detta vidare i större studier, 

vilkas resultat skulle kunna visa på om detta fenomen är vanligt förekommande i en större 

kontext och undersökningsgrupp, eller om det är något som är relativt unikt för denna studie. 

Förhoppningen med denna studie är att fler ska ta barnen och deras perspektiv i beaktande, när 

utomhusundervisning och andra områden undersöks. Det är barnen som är föremål för 

undervisningen, vilket gör att deras tankar och upplevelser kring denna borde lyftas fram och 

lyssnas på mycket oftare än vad som är fallet idag. 
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Bilaga 1 

 
Observationsschema 

 
 
Ute/inne Starttid:       Sluttid:           Närvarande: 

 

 

 

Tema Lärare Elev 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Läraren 
 
Allmänt 

 Hur ser du på utomhusundervisning i allmänhet?  

 Vilka fördelar och nackdelar anser du att det finns?  

 Vilka skillnader anser du att det finns mellan att undervisa i matematik inom- 
respektive utomhus? 

 
Arbetsområden 

 Vilka arbetsområden har du arbetat med när du har undervisat i matematik utomhus? 

 Hur tänker du när du väljer arbetsområde – väljer du annorlunda när du ska vara 
ute/inne?  

 Skiljer det sig gällande vad man kan jobba med utomhus jämfört med inomhus? 
Hur/varför? 

 
Metoder 

 Hur tänker du kring metoder när du jobbar med matematik utomhus? Vilka använder 
du och hur väljer du ut dessa? 

 Skiljer sig metoderna du använder utomhus från de du använder inomhus? Hur? 
 
Mål/syfte 

 Vilka mål/syften har du med din undervisning i matematik utomhus?  

 Vilka mål/syften har du med din undervisning i matematik inomhus? 

 Vilka skillnader och likheter anser du att det finns mellan dessa mål/syften? Varför tror 
du att de finns?  

 
 

Eleverna 
 
Ute 

 Berätta vad ni gjorde med (lärarens namn) i skogen i torsdags. 

 Vad tror ni att det handlade om? 

 Varför tror ni att ni gjorde det? 

 Tycker ni att ni lärde er något? Vad? 

 Vad tror ni att det berodde på att ni lärde er/inte lärde er något? 

 Hur tycker ni att det är att ha matte i skogen? Varför? 
 
Inne 

 Berätta vad ni gjorde när ni hade matte sist. 

 Vad tror ni att det handlade om? 

 Varför tror ni att ni gjorde det? 

 Tycker ni att ni lärde er något? Vad? 

 Vad tror ni att det berodde på att ni lärde er/inte lärde er något? 

 Hur tycker ni att det är att ha matte i klassrummet? Varför? 
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