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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilka aspekter eleverna visar i handling samt 

tolka undervisningsmetodens för- och nackdelar utifrån ett elevperspektiv. Undersökningen skedde via 

observationer genom videoinspelningar från utomhuslektioner i matematik samt med intervjuer från 

samtliga elever som genomförde utomhusmatematiklektionen. Undersökningens resultat visar att de 

deltagande eleverna upplever utomhusmatematiken som lustfyllt och eleverna uppskattar miljöbytet 

från klassrummet och ut på skolgården. Eleverna nämner även den fysiska aktiviteten samt ett fint 

väder som något positivt med utomhusmatematik. De nackdelar som eleverna upplever med 

arbetssättet är vädrets påverkan av koncentrationen samt en tävlingsinriktning som kan synas hos 

eleverna, vilket bidrar till ett sämre samarbete. Resultatet visar på ett samarbete med koncentration och 

engagemang för utomhuslektionen i matematik hos eleverna. Konklusionen av undersökningen är att 

elevernas inställning till utomhusmatematiken är positiv genom att de visar en motivation och lust att 

lära i ämnet matematik och de berättar även att de gärna vill ha fler lektioner utomhus.  
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1. Inledning  

Intresset för utomhuspedagogik har vuxit fram under utbildningens gång. Utomhuspedagogik har 

nämnts under olika kurser och i kurslitteraturböckerna som varierad undervisning. Efter att ha gått en 

kurs som behandlade i stora delar om upplevelsebaserat lärande växte intresset för utomhuspedagogik 

ännu mer. Kursen behandlade utomhuspedagogik i olika ämnen som idrott och hälsa samt 

naturvetenskap, vilket ledde till en undran hur utomhuspedagogiken används i matematik. Utifrån 

egna erfarenheter har matematikundervisningen skett på ett traditionellt undervisningssätt, d.v.s. 

undervisningen skedde i klassrummet med en genomgång på tavlan och sedan räknades det i 

matematikboken.  

Matematik är något vi möter i vardagen. Den finns hemma, i naturen och i samhället. Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) talar om att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Utbildningsdepartimentet, 2011). Elever lär sig på 

olika sätt, därför bör undervisningen vara anpassad och varierad så eleverna kan främjas till fortsatt 

lärande och kunskapsutveckling. Jag har själv sett hur elevernas intresse och lärande ökar när de blir 

engagerade i bland annat utforskande och skapande aktiviteter. I skolans uppdrag står det att skapande 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet, för att eleverna ska tillägna sig kunskaper, 

speciellt under de tidigare skolåren (Utbildningsdepartimentet, 2011). 

En rapport från Skolverket (2003) vid namn Lusten att lära – med fokus på matematik beskrivs 

matematiken som ett ämne som bär tydligast spår av traditionella undervisningen. Rapporten 

framhåller en varierad undervisning, men menar att ett bra läromedel leder till en positiv utveckling av 

undervisningspraktiken. Ett allt för ensidigt läroboksanvändande leder till enformighet, vilket 

medföljer att eleverna tar avstånd från ämnet (Skolverket, 2003). Skolverket återkommer med vikten 

av en varierad undervisning, i Lgr11 står det att matematikundervisingen ska ge överblick och 

sammanhang, vilket är en viktig uppgift för skolan att ge eleverna. Att stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem är något som 

återkommer i Lgr11. Eleverna ska få möjlighet att både ta egna initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Utbildningsdepartimentet, 2011). 

Utifrån tolkningar av skolverkets rapport från 2003 och ur Lgr11 behövs det en varierad undervisning 

för att behålla elevers lust och motivation för ämnet matematik. Som Skolverket (2003) beskriver, är 

behovet av en varierad undervisning viktigt för lusten att lära. Det är viktigt med variation, flexibilitet 

och att undvika det monotona i undervisningen. För att alla elever ska få en god inlärning behövs 

formen av undervisningen växla och varieras, detta gäller såväl innehåll, arbetssätt, relevanta 

arbetsformer och läromedel (Skolverket, 2003).  

Den forskning som hittills bedrivits på området utomhusmatematik, är relativt sparsam. För att 

underbygga min studie ytterligare har jag därför även använt mig av den forskning som beskriver 

utomhuspedagogik, där mycket av utomhusmatematikens aspekter även ingår.  I nationalencyklopedin 

beskrivs utomhuspedagogiken som en pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Den 

bygger på en växelverkan mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i 

form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen 

av undervisningstiden (ne.se, 2012-03-28). 

 



2 

 

Utomhuspedagogik blir allt vanligare inom förskola och skola påstår Brügge & Szczepanski (2007). 

Vidare menar de att skolorna börjar inse betydelsen med varierad undervisning, vilket 

utomhuspedagogiken är ett exempel på.  I en undersökning av Moffett (2011) beskrivs ett 

forskningsprojekt i England som syftade till att utomhuspedagogiken har minskat. I undersökningen 

utbildas lärarstudenter samt aktiva lärare i verksamheten att ändra de inställningar till 

utomhuspedagogiken som hindrar lärarna att flytta ut undervisningen från klassrummet.  Lärares 

inställning till utomhuspedagogik är något som både Moffett (2011) och Dyment (2005) beskriver i 

sina forskningar. De tar upp olika faktorer som hindrar att undervisningen flyttas ut. Dessa hinder 

ligger i en tidigare forskning gjord av Rickinson, Dillon, Teamy, Morris, Choi, Sanders & Benefield 

(2004). De faktorer som Rickinson m.fl. (2004) har upptäckt är en osäkerhet och brist på personlig 

kompetens hos lärarna kring hur en meningsfull utomhuspedagogik ska utövas. Faktorer som tidsbrist, 

otillräckligt med resurser p.g.a. stora klasser, otydliga former för undervisningen, för lite stöd från 

läroplanen och även elevers hälsa och säkerhet (Rickinson m.fl, 2004). 

Redan 1947 pågick en debatt om att ha undervisning utomhus. I en artikel om grundläggande 

överväganden kring utomhuspedagogik, hävdar Sharp (1947) att lärandet sker främst genom direkta 

upplevelser. Vidare menar Sharp att kunskapen tas upp och behålls längre på en djupare grund när 

lärandet sker i direkta upplevelser. Debatten kring utomhuspedagogik finns kvar idag och bland annat 

Waite (2010) påstår att det är utomhus de flesta människor i världen lär sig. Lärandet sker i naturliga 

och spontana sammanhang och författaren uttrycker sig frågande om varför undervisningen sker i 

särskilda byggnader med bestämda tillfällen, regelbundna raster och lov etc. Forskning menar att 

utomhuspedagogiken kan bidra till en ökad motivation och att ämnena blir mer levande och 

intressanta. Elevernas lärande stimuleras genom att de får tänka mer kreativt och kritiskt samt att 

entusiasm ökas i det egna lärandet (Moffet, 2011 & Dyment, 2005). Utomhusmatematik är ett bra 

komplement till den traditionella undervisningen då undervisningen utomhus ger oss en erfarenhet av 

det verkliga, d.v.s. det konkretiserar det som står i teorin (Moffett, 2011 och Dahlgren & Szczepanski, 

2004).   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det finns en strävan efter ett mer varierande undervisningssätt och att detta förespråkas vara lustfullt 

och motivationsrikt (Skolverket 2003; Utbildningsdepartimentet, 2011; Moffett 2011 & Dyment, 

2005). Min undersökning syftar till att undersöka hur elever i de yngre åldrarna förhåller sig till 

utomhusmatematik och vilka aspekter av lustfyllt och motivationsrikt lärande, de visar i handling. 

Tidigare forskning visar på för- och nackdelar med utomhuspedagogik ur lärares perspektiv, vilket har 

lett till att jag intresserat mig av att ta reda på vad utomhuspedagogiken betyder för eleverna och vad 

de anser vara fördelar respektive nackdelar med utomhusmatematik. Mina frågeställningar för denna 

studie blir följande: 

 Vilka aspekter kring för- och nackdelar framkommer när eleverna har utomhusmatematik? 

 Hur framställer eleverna sina inställningar till utomhusmatematik?   
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2. Bakgrund 

I Lgr11 beskrivs den matematiska verksamheten som en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet som har en koppling till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Syftet med 

undervisningen i matematik är att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen och andra ämnesområden. Undervisningen ska ge eleverna ett intresse för 

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

(Utbildningsdepartimentet, 2011). Med detta kan tolkningar göras att matematiken behövs läras in på 

fler sätt än ur den traditionella undervisningen genom exempelvis ha varierad undervisning som kan 

öka elevers lust att lära samt motivation. Detta kan vara utomhusmatematik men även 

matematiklektioner som består av ett omväxlat arbetssätt. 

Skolverket (2003) har gjort en granskning på elevers lust att lära, med fokus på matematik. Ämnet 

matematik är betraktad av många som traditionstyngd till både innehåll och arbetsformer, vilket kan 

vara en av flera förklaringar till den undervisningspraktiken som idag råder. Lärare och skolledare 

menar att eleverna förlorar motivationen och lusten att lära matematik i grundskolan (Skolverket, 

2003).  Rapporten visar att de vanligaste miljöerna för elever i förskoleklass och de tidiga skolåren är 

att i allmänhet finna en miljö som stödjer ett lustfyllt lärande. Innehållet är ofta konkret och 

växlingsrikt arbetssätt och läromedel är varierande. Elevernas glädje och lust att lära tycks vara mer 

levande i yngre åldrarna, då matematiken är ett populärt ämne för många elever. Lärarna har 

visserligen sett en påtaglig förändring med en ökad olust hos många elever. Lärarna ställer sig 

frågande i rapporten om det är för höga krav eller om undervisningen är för teoretisk. Det är vanligt att 

de friare arbetssätten relativt tidigt går över till ett mer formaliserat lärande (Skolverket, 2003).  

2.1 Utomhuspedagogik 

Dahlgren & Szczepanski (2004) och Brügge & Szczepanski (2009) menar att utomhuspedagogik ska 

vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och bör därför ses som en naturlig del i all 

undervisning. Brügge & Szczepanski (2009)  anser att naturen är en pedagogisk miljö där vi alla kan 

arbeta på olika sätt och att det går att ”öppna dörrar” inom de flesta ämnesområden. Det gäller att veta 

att naturen inte är en naturlig miljö för alla, så ett arbetssätt ur olika perspektiv är att föredra i 

utomhuspedagogik, så ett positivt förhållningssätt skapas, menar författarna.  Utomhuspedagogikens 

syfte är att genom tematiska övergripande studier och aktiviteter utomhus levandegöra ämnenas 

begrepp, som ofta kan framstå som abstrakta. Upplevelsen och den sinnliga bildningens kunskapsväg 

är en möjlighet till en mer aktiv kunskap, där känsla, handling och tanke förenas (Brügge & 

Szczepanski, 2009). Författarna forsätter och hävdar att utgångspunkten för själva lärandet blir den 

direkta upplevelsen i utomhuspedagogik. Individen förstår med hela kroppen och det är viktigt att 

reflektera över vad man har lärt sig och känt (Brügge & Szczepanski, 2009). När alla sinnen aktiveras 

utomhus i matematikundervisningen, kan det leda till en omedelbar och tydlig återkoppling för 

eleverna (Skolverket, 2003). Hedberg (2004) menar att elevernas förmåga att tillgodogöra sig fakta 

och bearbeta dessa så att kunskap uppstår, oftast fungerar bättre i utemiljön. Moffett (2011) kommer 

fram i sitt resultat att elevernas motivation ökade och matematiken blev mer lustfylld när det skedde 

utomhus. Detta ligger i linje med det resultat som även Dyment (2005) skriver fram. Dyment beskriver 

även hur förståelsen för vår omvärld som natur, miljö, kultur och samhälle stärks i samband med 

utomhuspedagogik.  
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Ovanstående visar på att flera författare och forskare framhåller en rad positiva effekter samt vinster 

med arbetssättet utomhuspedagogik. Väl värt att notera är att få forskningsresultat finns att tillgå som 

faktiskt stödjer dessa positiva omdömen. 

2.1.1 Utomhusmatematik 

Att ha utomhusundervisning behöver inte betyda att ta undervisningen utanför skolans område, hävdar 

Moffett (2011). Det behöver inte ta extra tid eller arbete från läraren som ska undervisa, utan 

författaren menar att det räcker med att gå ut på skolgården för att undervisa i en mer meningsfull 

kontext i matematik. Miljön kan hjälpa eleverna att få direkta upplevelser och erfarenheter för att inse 

betydelsen av matematiken i vardagslivet, hävdar Moffett (2011). Vidare menar hon att 

skolgårdsmiljön innehåller många möjligheter att utveckla matematiska kunskaper, färdigheter och 

utveckla en djupare förståelse. Dessa ”matematiska spår” som finns utomhus möjliggör för eleverna 

att tillämpa och förstå betydelsen av matematiken i vardagen (Moffett, 2011). Att använda sig av 

skolan som resurs är även något som Molander m.fl. (2010) argumenterar om, de menar att skolgården 

är en resurs och att skolgården kan anpassas under lektionstid. Även Sharp (1947) hävdar att 

utomhuspedagogik kan ske allt ifrån skolgården till ett campingställe, då närmiljön utanför 

klassrummet bör tas tillvara på. 

Molander m.fl. (2010) benämner olika skäl att flytta ut undervisningen. Författarna menar att 

matematiken blir mer lustfylld om undervisningen flyttas ut och skälen är bland annat att barn lär 

genom lek. Att nöta in kunskaper är oftast något som eleverna uppfattar som tråkigt. Att då ta ut 

undervisningen utomhus kan skapa mer lustfyllda lärandesekvenser. Flyttas undervisningen ut 

används hela kroppen och alla sinnen vilket innebär att flera elever kan hitta sitt eget sätt att lära på. 

Att arbeta i grupp utomhus hjälper eleverna att träna på samarbete. Samarbetet uppmanar till 

kommunikation, fantasi och tidigare erfarenheter, vilket leder till en djupare förståelse för 

matematiken. Vidare menar Molander m.fl. (2010) att självförtroende är viktigt för att lyckas. Att 

klara de praktiska uppgifterna utomhus kan stärka tron på ens egen förmåga. Molander m.fl. (2010) 

framlägger även att det inte handlar om att göra allt vi redan gör i skolan och dessutom försöka få tid 

till att gå ut, eller att ta bort något moment för att få denna tid. Det handlar om att komplettera den 

traditionella undervisningen med utomhusundervisning och göra det vi redan gör – fast på ett nytt sätt. 

Molander m.fl. tar upp olika skäl som framstår som förmåner med utomhusmatematik. De olika skäl 

utgår från erfarenheter och det saknas forskningsresultat som stödjer det som Molander framförhåller. 

2.1.2 Utomhuspedagogik ur lärar- och elevperspektiv 

Utomhuspedagogik inom matematik är ett förhållandevis nytt ämne inom forskningen och det finns 

inte så mycket forskning kring utomhuspedagogik integrerat med ämnet matematik. De flesta 

forskningsartiklarna behandlar lärarens syn på utomhuspedagogik angående om varför de använder sig 

av detta undervisningssätt eller varför de inte gör det, samt för- och nackdelar med utomhuspedagogik. 

Både Moffett (2011) och Dyment (2005) utgår från de faktorer som Rickinsons m.fl. (2004) nämner 

som hinder för undervisningen utomhus, och har även funnit de flesta av dessa i sina forskningar. 

Enligt Moffett (2011) så främjar utomhuspedagogiken den kognitiva, personliga och sociala 

utvecklingen hos eleverna, vilket medför att det är viktigt att eleverna får uppleva världen utanför 

klassrummet.  

Forskning om elevers perspektiv på utomhusmatematik finns inte i stor utsträckning. O’Shea (2009) 

har forskat kring detta dock, hon menar att det är eleverna som har svaren kring att finna ett effektivt 

och lustfyllt arbetssätt inom matematik. O’Shea undersöker ur ett elevperspektiv vad eleverna vill ha 
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för matematikundervisning. Eleverna får skriftligt berätta hur den ideala matematikundervisningen ser 

ut, vad de vill göra på lektionen, vilka frågor och problem de gillar att lösa etc. Resultaten visar att 

eleverna vill arbeta tillsammans och spela olika ”mattespel”. De vill även ha en varierad undervisning 

och vara utanför klassrummet. Eleverna föreslår att vara utomhus och att få arbeta med en 

kompis/kompisar. Ett annat resultat var också att läraren ska undervisa så eleverna förstår (O’Shea, 

2009). Detta kan även kopplas till utomhusmatematik och det som Molander m.fl. (2010) nämner, att 

undervisningen blir mer lustfylld utomhus. Att ta ut matematiken kan hjälpa eleverna att förstå ett 

matematiskt begrepp på ett tydligare vis när det används på ett praktiskt sätt. Eleverna vill även arbeta 

i par eller i grupp, vilket medför att eleverna tränar på samarbete som uppmanar till kommunikation, 

fantasi och tidigare erfarenheter, som fortsättningsvis leder till en djupare förståelse för matematiken, 

hävdar Molander (2010).  

Som tidigare nämnt är det som Molander m.fl. nämner, inte grundat på något forskningsresultat, utan 

av egna erfarenheter av utomhusmatematik. Av den tidigare forskningen är det även betydelsefullt att 

känna till att forskningens resultat är sådant som författarna har tolkat fram och att det är deras 

uppfattningar som framkommer kring vad som anses vara fördelar och nackdelar med 

utomhusmatematik och utomhuspedagogik från elevers och lärares perspektiv.  

2.2 Lärandeprocesser 

Enligt Malmer (2002) så sker lärandet utifrån erfarenheter som en process med faser. Malmer har 

utvecklat sex olika lärandeprocesser som bör uppmärksammas för att få en effektiv inlärning och 

förståelse för alla elever. Utomhusmatematik kan medföra dessa processer som är: 

 Tänka – tala kring elevernas erfarenheter 

 Göra – prova med konkret och undersökande material 

 Synliggöra sina representationsnivåer  

 Förstå – formulera abstrakta matematiska uttrycksformer 

 Tillämpning av kunskapen i nya situationer 

 Kommunikation erbjuder bl.a. reflektion, argumentation och diskussion 

2.3 Teoretisk bakgrund 

Den vetenskapliga metoden som kommer att användas i undersökningen är hermeneutik. Sjöström i 

Starrin & Svensson (1994) beskriver hermeneutiken som en vetenskaplig metod som kännetecknas av 

sitt studieobjekt, av innebörden i de frågor som ställs och av arten av den kunskap som söks. 

Studieobjektet utgörs av unika mänskliga handlingar och företeelser sedda i sina sammanhang. Den 

kunskap som söks är den kunskap som innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser 

blir sedda i sina sammanhang av tid, rum och mening kan förstås. Det handlar om att synliggöra hur de 

ter sig för enskilda unika människor att existera under sina förutsättningar alternativt att reda ut 

innebörden i unika mänskliga förhållanden och sammanhang. Hermeneutik innebär att söka efter ett 

budskap ur en text eller ur en mänsklig utsaga eller handling (Sjöström i Starrin & Svensson, 1994). 

Patel & Davidson (2011) menar att hermeneutiska forskare ser helheten i forskningsproblemet, där 

forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att finna en sådan 

fullständig förståelse som möjligt. 
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Ett viktigt begrepp i hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln” vilket menas att arbeta mellan del 

och helhet via tolkning som växer fram mellan forskarens förförståelse och möten med nya 

erfarenheter och idéer, vilket då leder fram till ny förståelse. Den hermeneutiska cirkeln kan beskrivas 

följande: 

 

Ett ord kan förstås genom att ses i en sats. Satsen får mening genom just det ordet. Satsen ger i sin tur 

mening åt stycket, vars sammanhang fördjupar förståelsen av texten. (Sjöström i Starrin & Svensson, 

1994, s. 82) 

 

En tolkning av en text är alltså helhetsbilden som skapas i form av den mening som finns i textens 

enskilda delar, d.v.s. tolkningar bygger alltid på andra tolkningar. Patel & Davidson (2011) menar att 

delarna i en helhet ständigt växer och utvecklas.  

3. Metod 

Problemområdet kring matematikundervisningen finns en del kunskapsmängd och min hypotes kring 

detta är att matematik lärs in på ett effektivare och lustfylldare sätt när det sker genom en varierad 

undervisning med bl.a. laborativa och kreativa arbetssätt, som exempelvis utomhuspedagogik. Min 

undersökning blir något som kallas hypotesprövande (Patel & Davidson, 2011). D.v.s. mitt antagande 

om undervisning utomhus i matematik testas och jag försöker avgöra om min hypotes stämmer eller 

inte i verkligheten. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

De vanligaste och lämpligaste metoderna för ett examensarbete är enligt Johansson & Svedner (2006) 

enkät, intervju, observation och textanalys. De valda metoderna för undersökningen är att observera 

och att intervjua eleverna. Lektionen genomfördes av mig och spelades in på video av en frivillig 

lärarstudent på den valda skolan Efter undersökningen observerades och analyserades även 

filminspelningen. Forskningen blir en kvalitativ inriktad forskning då datainsamlingen fokuserar på 

”mjuk” data, d.v.s. kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2011). Valet att 

spela in lektionen bidrar till en bättre kvalité av datainsamlingen, då jag som forskare får både uppleva 

lektionen i helhet och observera under lektionssituationen och sedan kunna analysera och granska 

delarna i det inspelade materialet.  

Den observerande metoden som användes var löpande observationer från det inspelade materialet. Det 

innebär att skriva ner så mycket som möjligt kring ett utsett händelseförlopp (Johansson & Svedner, 

2006). Denna typ av observation valdes för att jag vill se hur eleverna agerar genom att ha 

utomhusmatematik som undervisningsmetod samt vilja se så mycket som möjligt av elevernas 

intresse, engagemang och samarbete vid utomhuslektionen. Detta observerar jag även under själva 

lektionen, ur en deltagande observation, där jag deltar i aktiviteten och skriver ner observationer direkt 

efteråt (Svedner & Johansson, 2006). Analysen av det inspelade materialet och transkriptionerna av 

dessa sammanfattas sedan i observationsscheman (bilaga 4) efter de kategoriseringar som framkom 

från materialet.  



7 

 

Intervjumetoden som användes i undersökningen är den kvalitativa intervjun. Intervjuaren använder 

sig av de friare formulerande frågorna. Frågeområdena är bestämda i förväg, men frågorna kan variera 

från intervju till intervju beroende på vad intervjuaren svarar och vilka aspekter denna tar upp 

(Johansson & Svedner, 2006). Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade personen 

att ge så uttömmande svar som möjligt, vilket kräver att frågorna måste anpassas så att den intervjuade 

kan ta upp allt som denne vill ta upp (Johansson & Svedner, 2006). Att använda den kvalitativa 

intervjun var som en kompletterande tillägg från observationerna så att eleverna skulle kunna få 

beskriva muntligt vad för åsikter de har kring utomhusmatematik samt vilka för- och nackdelar det 

finns med utomhusmatematik. Frågorna kan variera beroende på vad som har setts under 

observationerna med eleverna, men det behandlar åsikter kring utomhusmatematik samt för- och 

nackdelar för att få fram olika aspekter på utomhusmatematiken. Intervjuerna skedde enskilt mellan 

mig och eleverna som var med i lektionsundervisningen. Frågeställningarna var det som styrde kring 

vad som observerades och även vad som frågades under intervjuerna med eleverna. 

3.2 Urval av skola och elever 

Undersökningen i en skola utanför Stockholm. Skolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 8 

där antal elever är cirka 400 stycken. Jag fick tillgång att vara i ett arbetslag där årkurserna är F-3. 

Urvalsgruppen består av tjugo elever i en årskurs två. En fallstudie har gjorts med tio elever under en 

undervisningssituation utomhus. Detta krävde att jag fick planera och utföra en undervisningssekvens 

på skolgården för att ge eleverna underlag för utomhusmatematik. Ena lektionen utfördes med fyra 

elever och de andra två lektionerna med tre elever åt gången. Granström & Hammar (2011) beskriver i 

sin artikel ”Grupparbete – arbetsform med dåligt rykte” att arbeta med tre elever är något som anses 

vara det bästa, då för stora grupper kan leda till att några elever blir passiva. I grupp 1 var det fyra 

elever, som nämns vid namnen Ebba, Malin, Oskar och Anders. I grupp 2 nämns de tre medverkande 

eleverna för Algot, Sandra och Linus och till sist i grupp 3 nämns eleverna som Ola, Thea och Johan. 

Urvalet av eleverna grundar sig på de elever som har fått ett godkännande för undersökningen och är 

frivilliga att delta. Dessa elever handplockades ut av mig som undersökare. Att undersöka i en årskurs 

2 beror på mitt framtida yrke som lärare kommer att ske i årskurserna F-3, och urvalet av den specifika 

klassen var att de har arbetat både med den traditionella undervisningen men även varierad 

undervisning, som utomhuspedagogik.  

3.2.1 Forskningsetiska principer 

Inför studien blev både föräldrar och elever väl informerade om undersökningens syfte innan de gav 

sitt godkännande för att delta i undersökningen. Vetenskapsrådet har formulerat reglerna i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa forskningsetiska principer har vårdnadshavare till eleverna fått reda på 

i sina brev samt information om vad studien kommer att behandla, detta för att få föräldrarna att bli 

informerade om att studien är professionellt konstruerad. Eleverna är inte myndiga, så därför skickades 

en förfrågan om tillstånd till vårdnadshavare kring att få göra denna undersökning. De elever som 

medverkade i undersökningen fick välja själva om de skulle vara med. Materialet som samlas in är 

konfidentiellt och det kommer inte att användas i annat syfte än denna studie, för att följa 

konfidentialitetskravet.  

Föräldrarnas godkännande till studien finns. Det är utlovat att eleverna är anonyma vilket gör att 

elevernas riktiga namn och skolans namn ej nämns eller redovisas i texten. Datainsamlingsmaterialet 
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har alltså behandlats konfidentiellt och detta är viktigt då vi måste värna om de enskilda individernas 

integritet (Patel & Davidson, 2011). Det insamlade materialet kommer endast att användas i 

forskningens syfte och kommer att raderas efter kursens examination. 

3.3 Procedur 

Lektionen började med att de deltagande eleverna samlas inne i klassrummet. Eleverna fick 

informationen om att gå ut och ha en lektion på skolgården. Eleverna blev påminda att lektionen 

kommer att filmas, och att de inte behöver bry sig om kameran. Vi gick ut på skolgården och tog med 

materialet, som är penna, papper och måttband samt 10-metersband. På skolgården fick eleverna 

instruktioner och uppmaningar till olika uppgifter inom området mätning. Eleverna utförde 

uppgifterna tillsammans tre och tre. En lektion blev det två par som fick utföra arbetet tillsammans. 

Lektionsbeskrivningen finns i bilaga 2. Några dagar efter lektionen intervjuades de elever som utförde 

lektionen gruppvis, d.v.s. om lektion två hade tre elever, så kommer dessa tre elever att intervjuas 

samtidigt. Vid intervjuen ställdes det frågor kring vad som setts från lektionerna och 

videoinspelningarna samt elevernas tankar kring utomhusmatematik som för- och nackdelar med 

undervisningssättet.  

Jag som forskare höll i lektionerna med eleverna. Detta medför att jag under lektionen både samtalar 

och diskuterar med eleverna. Direkt efter lektionen fördes anteckningar om den nyss gjorda lektionen. 

Sedan observerades, transkriberades och analyserades de filmade materialet från lektionerna för att 

kunna gå vidare till att intervjua eleverna om deras tankar kring utomhusmatematik.  

Observationerna skedde genom löpande observationer utifrån det filmade materialet. Kvalitativa 

intervjuer förekom med eleverna efter den observerade och filmade lektionen i utomhusmatematik. De 

elever som intervjuades är de elever som utförde undervisningssituationen med utomhusmatematik. 

Processen tog mellan 20-35 minuter per lektion och intervjuerna tog omkring 10-15 minuter/grupp. 

Lektionen fokuserade på att behandla området mätning ute på skolgården. Jag försöker utifrån 

elevernas aktivitet under utomhuslektionen observera vilka aspekter som eleverna visar och sedan 

intervjua eleverna kring deras åsikter med undervisningssättet. 

3.4 Databearbetning 

Undersökningen är en hermeneutisk undersökning, i form av observation och intervjuer. Hermeneutik 

är en tolkningslära där forskaren studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den 

mänskliga existensen (Patel & Davidson, 2011). Denna tolkningslära kommer användas utifrån de 

filmade lektionerna utomhus för att kunna se helheten i lektionen samt att sedan kunna analysera 

delarna i materialet. Hermeneutik är tolkningar som grundar sig i att vi människor förstår andra 

människor och försöker få en uppfattning genom att tolka det vi ser (Sjöström i Starrin & Svensson, 

1994).    

Materialet har analyserats utifrån studiens frågeställningar. Analysen av det insamlade materialet, som 

består av tre videoinspelningar och tre gruppintervjuer, har bearbetats på olika sätt. Video-

inspelningarna har transkriberats utifrån vad som setts i videon och sedan sammanställts i en 

observationsmall. Det finns sekvenser i det videoinspelade materialet som inte har transkriberas p.g.a. 

det inte ansetts vara relevant för undersökningen, exempel avsnitt när elever har tjafsat med varandra, 

om något som inte berör matematikundervisningen. Att ha en videoinspelning av lektionen är till 
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fördel då det går att se lektionen ur en helhet och få en grundläggande förståelse, för att sedan kunna 

studera djupare på delar i materialet. Det går även att upptäcka saker som hände under lektionen i 

videoinspelningarna, som inte uppmärksammandes när den ägde rum. Tolkningen växlar här mellan 

förförståelsen och möten med nya kunskaper och detta kallas för den hermeneutiska cirkeln (Sjöström 

i Starrin & Svensson, 1994). Det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att 

tolka hur mänskligt liv, existens, uttrycks i det både talande och skrivna språket samt i människors 

handlingar och i mänskliga livsyttringar (Patel & Davidson, 2011). 

Valet att ha intervjuer med eleverna är att komplettera det insamlade materialet från det 

videoinspelade materialet. Intervjuerna ger mig som forskare en rikligare information genom att 

eleverna får berätta muntligt vad de tycker om utomhusmatematiken. Intervjuerna kan även hjälpa till 

att öka tillförlitligheten i resultatet och de tolkningar som jag som forskare tolkar från 

videoinspelningen kan eventuella missförstånd minska genom att intervjua eleverna om lektionen. 

Sjöström nämner även att intervjua personer som blivit dokumenterad, hjälper forskaren att tolka 

något som personen gör i dokumentationen (Sjöström i Starrin & Svensson, 1994). Ur ett 

hermeneutiskt perspektiv börjar forskaren att läsa hela intervjun, som har blivit noggrant utskriven, 

och försöker förstå helheten av denna, för att sedan kunna läsa olika delar i texten var för sig för att 

skaffa sig en förståelse av dessa (Patel & Davidson, 2011). Vidare menar författarna att forskaren 

använder sig egen förförståelse som verktyg i tolkningen och för att lyckas med detta behöver 

forskaren använda sin empati eller medkänsla för att förstå objektet (Patel & Davidson, 2011). 

Frågorna som ställs i intervjuen kommer att vara enkla frågor för eleverna att svara på så eleverna får 

uttrycka sig vad de tycker om utomhusmatematik. Intervjuerna ger eleverna en chans att få fram deras 

åsikter kring arbetssättet samt en djupare förståelse kring mina tolkningar av det inspelade materialet 

stärks. Intervjuerna transkriberades sedan för att kunna välja ut viktig data till resultatet. Det 

transkriberade materialet kommer att analyseras i en så kallad textanalys, vilket Johansson & Svedner 

(2006) menar är att beskriva och tolka olika litterära verk för att sedan relatera dem till de olika 

sammanhangen. Vidare menar de att en viktig bakgrund för denna verksamhet finns i hermeneutiken, 

som betyder förståelse på ett djupare plan. Närläsningen är något som sker av transkriptionerna då det 

handlar om att försöka klarlägga innehållet så noggrant som möjligt. Vid analysen av texterna försöker 

forskaren finna tydliga tematiska kategorier som sedan kan presenteras i resultat- och 

diskussionsavsnitten (Johansson & Svedner, 2006).  

Valet att ha observationer som både transkriberats och sedan analyserats och sammanfattas i ett 

observationsschema utifrån kategorier, samt att transkribera intervjuerna för att finna kategorier, är 

p.g.a. att inom hermeneutiken bör forskaren planmässigt pröva olika rimliga tolkningar tills man funnit 

den mest rimliga tolkningen av all information (Sjöström i Starrin & Svensson, 1994). 

Bearbetningen av det insamlade materialet och intervjuerna kommer bestå av vilka aspekter som 

eleverna visat och fört fram, samt för- och nackdelar med utomhusmatematik utifrån elevernas 

perspektiv. Dessa aspekter kommer att delas in i olika kategorier som tolkas i analyseringen av det 

insamlade materialet.  
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4. Resultat 

Jag kommer först att presentera observationernas resultat utifrån för- och nackdelar samt de aspekter 

eleverna framförde under lektionen. Resultaten kommer att presenteras ur observationsscheman som 

är beskrivningar och tolkningar från det inspelade materialet. Tabellerna som finns under rubrikerna är 

valda delar ur observationsscheman som representerar den kategori av de aspekter eleverna har visat 

från det inspelade materialet. Under observationsresultatet förekommer även citat ur det 

videoinspelade materialet som har transkriberats. Efter observationernas resultat kommer elevernas 

intervjuer att redovisas utifrån deras åsikter kring för- och nackdelar med utomhusmatematik. 

Resultatet av intervjuerna kommer att sammanfattas och presenteras med citat utifrån 

transkriptionerna. 

4.1 Observation 

Mina observationer grundar sig på de tre videoinspelade lektionerna som har blivit transkriberade, 

analyserade och sammanfattade i ett observationsschema. Eleverna visade ett intresse och motivation 

för utomhuslektionen. Eleverna var medvetna om att lektionen skulle filmas och de visade inget 

intresse för videokameran. Vädret påverkade två grupper av de totala tre, då det regnade, blåste samt 

var kallt.  

Observationsschemat har bearbetats genom fyra kategorier som framkommit genom analysering av 

elevernas aspekter kring utomhusmatematik från det videoinspelade materialet. Dessa fyra kategorier 

är samarbete, engagemang, koncentration och vädret har tolkats utifrån för- och nackdelar.  

4.1.1 Fördelar med utomhusmatematik 

Genom observationerna och bearbetning med det inspelade materialet har olika fördelar med 

utomhusmatematiken visat sig. Dessa fördelar har kategoriserats i samarbete, koncentration och 

engagemang utifrån en analys av transkriptionerna och observationsscheman.  

4.1.1.1 Samarbete 

Utomhuslektionen i matematik visar eleverna tydligt på ett samarbete. Eleverna arbetar i grupper om 

tre, vilket leder till ett samarbete med varandra för att lösa uppgifterna. De flesta elever har inga 

problem med detta. Samarbetet framträder tydligt då de tar hjälp av varandra även vid uppgifter som 

de egentligen klarar av att göra själva, exempelvis att leta efter saker som de tror är en meter. Det som 

har observerats är ett engagemang och samarbete hos eleverna kring många av uppgifterna. I tabell 1 

beskrivs tre sekvenser från olika uppgifter där tolkning av observationerna har visat att eleverna 

samarbetar med varandra. 
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Tabell 1. Fördelar med utomhusmatematik - samarbete 

Uppgift Beskrivning Tolkning 

Leta efter något på skolgården 
som är en meter” 

Eleverna sprider ut sig på 
skolgården, enskilt. De mäter 

olika saker och Sandra och 

Algot vill mäta samma sak, ett 
innebandymål. Så de 

bestämmer sig för att mäta 

tillsammans. 

Eleverna är först själva men 
sedan bestämmer sig Sandra 

och Algot att mäta tillsammans 

då de vill mäta samma sak på 
skolgården.   

”Hur lång är din kompis?” 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Eleverna bestämmer ordningen 

på vilka som ska mäta vilka. De 
mäter på olika sätt varandra och 

kommer fram till att mäta från 

huvudet och ner till marken är 

det bästa sättet att mäta 
varandra. Den som blir mätt står 

still och de andra två hjälper till 

att mäta varandra. 

Alla tre eleverna samarbetar i 

denna uppgift. Ingen står och 
endast tittar på när någon blir 

mätt, utan de krävs två personer 

att mäta en person. De gör hela 

uppgiften tillsammans och 
diskuterar på vilket sätt som är 

bäst att mäta på. 

”Hoppa jämfota och mät hur 

långt ni hoppade” 

Malin och Anders ska mäta hur 

långt de har hoppat. Anders 

hoppar och nu hjälper även 
Oskar och Ebba till att mäta 

med Malin. Anders hopp visar 

vara längre än måttbandet och 
Oskar hämtar ett till och visar 

hur de gjorde när de mätte 

varandras hopp. Alla fyra mäter 
tillsammans och de kommer 

fram till ett resultat, 161 cm. 

Alla fyra elever går ihop och 

samarbetar tillsammans då 

Oskar och Ebba hjälper till att 
mäta Malin och Anders. 

Eleverna visar engagemang 

genom att de diskuterar och 
kommer fram till ett resultat. 

Samspelet fungerar bra mellan 

de fyra eleverna, då Anders som 
tidigare inte samarbetade börjar 

nu samarbeta med de andra tre 

eleverna. 

 

4.1.1.2 Engagemang 

I videoinspelningarna tolkas ett engagemang från eleverna genom elevernas aktivitet och lust till 

uppgifterna. Utomhusmiljön får eleverna att bli mer motiverade och lusten att vilja utföra uppgifterna 

visas genom engagemang, exempelvis när eleverna ville komma igång direkt med lektionen. Eleverna 

är aktiva och fokuserade på de uppgifter som utfördes. Eleverna får samarbeta och vara aktiva med 

olika uppgifter. Deras motivation och intresse för utomhuslektionen håller i sig under nästan hela 

lektionen. I tabell 2 beskrivs tre utvalda sekvenser när elever har visat på ett engagemang som tolkats 

genom deras aktivitet och fokusering på uppgifterna samt lusten till att utföra dessa. 
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Tabell 2. Fördelar med utomhusmatematik - engagemang 

Uppgift Beskrivning Tolkning 

”Hur många steg tar ni på 5 
meter?” 

Eleverna tar de största steg de 
kan ta under dessa fem meter. 

Eleverna får till 4 steg och en 

elev 3.5 steg.  Eleverna vill 
sedan ta vanliga steg och se hur 

många steg som krävs för 5 

meter. 

 
”Vi provar ta vanliga steg 

också!” 

Eleverna visar engagemang då 
de testar olika typer av steg som 

går att ta på 5 meter. Eleverna 

testar att gå flera gånger. 
 

 

”Hitta något som är en meter på 
skolgården” 

Eleverna börjar springa runt på 
skolgården och leta efter saker 

som är en meter. En elev börjar 

direkt mäta ett staket. En annan 

elev börjar mäta olika brädor och 
en sandbox som står mot 

staketet. Två elever springer bort 

till ett pingisbord och börjar 
mäta bordsytan och benen på 

borden. 

Engagemanget för att hitta något 
som är en meter visas genom att 

alla elever letar och provmäter 

flera olika föremål på 

skolgården. 
 

De störs inte av andra elever som 

kommer springades förbi, utan 
fokuserar på att mäta olika 

föremål. 

”Hoppa jämfota och mät hur 

långt ni hoppade” 

Johan lägger ut måttbandet på 

marken och eleverna börjar 
hoppa. De hoppar flera gånger 

och mäter hur långt de hoppar. 

Efter några hopp kommer en 
elev över 150cm (ett måttband) 

och eleverna lägger till ett 

måttband  
 

”hundrafemtio plus 

trettiotvå…” 

Eleverna visar engagemang 

genom att de vill hoppa flera 
gånger, vilket tolkas som en 

uppskattad aktivitet. Eleverna 

drivs av att hoppa längre och att 
sedan kunna mäta av hur långt 

de hoppar. De hjälper varandra 

när de ska hålla koll på vart de 
hamnar efter hoppet, vilket även 

tyder på ett bra samarbete 

mellan eleverna.   

 

4.1.1.3 Koncentration 

Elevernas koncentration under lektionerna förekom då eleverna var fokuserade kring utförandet av 

uppgifterna. Eleverna visar på att det krävs en koncentration när de ska samarbeta tillsammans i 

uppgifterna som exempel att mäta hur långt de hoppade. I tabell 3 beskrivs det tre sekvenser när 

eleverna visar på koncentration. Koncentrationen har tolkats genom elevernas fokusering, nyfikenhet 

samt uttryck i handling. 
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Tabell 3. Fördelar med utomhusmatematik - koncentration 

Uppgift Beskrivning Tolkning 

”Hoppa jämfota och mät hur 
långt ni hoppade” 

Oskar har hoppat längre än vad 
längden av ett måttband.  

 

”Bandet är för litet” … ”vi 
behöver ett till band” 

 

Oskar får tag i en sten som han 
lägger vid sin fot. Han hämtar 

det andra måttbandet och mäter 

från första måttbandet till 

stenen. 

Koncentrationen visas genom 
att eleverna var noga med att 

det skulle bli rätt när de mätte. 

Jag tolkar att eleven är 
koncentrad genom att han är 

noggrann med mätningen och 

försöker komma på ett lämpligt 
sätt att mäta hur långt han 

hoppade.  

 

”Leta efter något som är en 

meter på skolgården” 

Thea går till en sandlåda och 

mäter ena plankan. Hon mäter i 
nästan 30 sekunder och ropar 

tillslut ”100! – TITTA, en meter 

prick!” 

Thea visar en koncentration 

genom att hon i sin mätning av 
plankan mäter olika gånger för 

att kontrollera att hon mätt rätt.   

”Hur lång är din kompis?” Linus kommer på att eleverna 
kan stå vid en stolpe och mäta 

varandra på den. De håller 

handen på huvudet och drar 
handen mot stolpen för att 

sedan kunna mäta därifrån och 

neråt.  Linus mäter Sandra på 

detta sätt. Och Sandra mäter 
Algot på samma sätt. 

Eleverna, speciellt Linus visar 
genom att vara noggrann vid 

mätningarna att han är 

fokuserad och koncentrerad på 
mätningen ska bli korrekt av 

sina kamrater. 

 

4.1.2 Nackdelar med utomhusmatematik 

Mycket av resultatet visar fördelar med utomhusmatematiken, men det förekom även nackdelar med 

arbetssättet ur elevernas perspektiv från observationerna. Det finns olika faktorer som kan påverka 

elevernas samarbete som en tävlingsinriktning hos eleverna i uppgifterna. Även koncentrationen hos 

eleverna kan påverkas av olika faktorer som exempelvis vädret.  

4.1.2.1 Samarbete 

Samarbetet drabbades negativt av en tävlingsinriktning som framstod hos några elever. I uppgiften att 

hoppa jämfota och sedan mäta hur långt de hoppade, övergick samarbetet och engagemanget till en 

tävlingsinriktning. I tabell 4 visas ett samarbete hos eleverna i början, som sedan övergick till att bli 

mer tävlingsinriktat. Detta påverkar elevernas samarbete och stämning i gruppen negativt och 

inställningen fortsätter vara kvar hos eleverna i kommande uppgifter. Tabellen nedan beskriver en 

sekvens när elevernas uppgift påverkade samarbetet negativt. Situationen är tolkad efter elevernas 

samarbete som övergick från att fungera till att inte fungera. 
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Tabell 4. Nackdelar med utomhusmatematik - samarbete 

Uppgift Beskrivning Tolkning 

”Hoppa jämfota, mät hur långt 
ni hoppade” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Pojkarna hoppar och använder 
sig av pinnar som visar hur 

långt de hoppar. Sandra hoppar 

och pojkarna tycker att hon 
fuskar och hon får hoppa om.  

Linus flyttar sin pinne lite mer 

framåt ”när ingen ser” och även 

Algot.  

 

”men nu har ni ju flyttat på era 

pinnar!” – Sandra. 
 

Det blir tjafs om pinnarna och 

hur långt de har hoppat. Detta 
tar cirka 3 minuter innan 

eleverna slutar tjafsa och börjar 

mäta hoppen istället. 

Elevernas engagemang för 
denna uppgift kan tolkas vara så 

stor att den övergår till att bli 

mer tävlingsinriktad på vem 
som hoppar längst.  Samarbetet 

slutar därmed att fungera och 

eleverna fokuserar nu på att 

hoppa längst och visar inget 
samarbete mellan varandra.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4.1.2.2 Koncentration 

En svårighet med utomhusmatematik är att fånga elevernas uppmärksamhet så de kan fokusera och bli 

koncentrerade på uppgifterna. Någon elev kunde ha svårt att koncentrera sig i början av lektionen, 

genom att exempelvis hellre vilja springa runt lite än att stå och lyssna på instruktionerna och börja 

arbeta. Detta beskrivs i tabell 5, där en elev har svårt att koncentrera sig på uppgiften. Tolkningen har 

gjorts genom att observera hur eleven fokuserar sig på den givna uppgiften. 

 

Tabell 5. Nackdelar med utomhusmatematik - koncentration 

Uppgift Beskrivning Tolkning 

”Hur långt är det runt era 

huvuden?” 

Anders springer runt på 

skolgården, Malin står och 

väntar på honom. Läraren frågar 

om Anders vet vad han ska 
göra. ”Jag har mätit Malin, nu 

får jag leka!” Anders blir 

tillsagd några gånger för att inte 
springa runt på skolgården. 

Läraren får hjälpa till att få 

Anders och Malin att utföra sin 

uppgift. 

Koncentrationen hos Anders 

visar sig otydligt då han 

springer runt på skolgården och 

visar inget intresse i att utföra 
uppgiften han och Malin ska 

göra. Malin står och gör inget 

och Anders fortsätter springa 
runt. Läraren får sedan hjälpa 

till eleverna så de kan börja 

fokusera på sin arbetsuppgift. 

 

4.1.2.3 Vädret 

Vädret är något som påverkar utomhusmatematiken. Undersökningens två lektioner skedde under en 

kall, regnig och blåsig dag. Detta påverkade främst lektionens sista del genom att elevernas 

koncentration avtog då de började bli blöta och frysa och eleverna uttryckte sig följande:  
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Grupp 3  

Thea: ååh, mina vantar är alldeles blöta och iskallaaa.  

 

Grupp 2 

Sandra: Brrrrr, kallt 

Linus: Kan vi gå in? 

Algot: Jaa, mina händer är ju iskalla! 

4.2 Intervju 

Intervjuerna är gjorda med samtliga tio elever som medverkade i det videoinspelade lektionerna. Då 

observationerna visar vad jag som forskare har tolkats att se under videoinspelningarna är syftet med 

intervjuerna att få en djupare förståelse för hur eleverna upplevde lektionen, samt eventuellt minska 

felaktiga tolkningar från observationen. Intervjuerna varade i ungefär 10-15 minuter och vi fick sitta 

ensamma och ostört.  

Intervjuerna är bearbetade efter för- och nackdelar med utomhusmatematik där mycket av elevernas 

svar hade en fokus om ett lustfyllt lärande samt miljö och vädrets påverkan. 

4.2.1 Fördelar med utomhusmatematik 

Intervjuerna med eleverna visade att eleverna uppskattar och ställer sig främst positivt till 

utomhusmatematik. Nästan alla intervjuade uttryckte sig att utomhusmatematiken är något lustfyllt 

och de uppskattar att vara i en annan miljö än klassrummet samt att de får röra på sig. Nedan följer det 

tre underrubriker som innefattar de fördelar som eleverna lyfter fram i intervjuerna med lite citat från 

transkriptionerna av intervjuerna.  

4.2.1.1 Lustfyllt  

Eleverna ser utomhusmatematiken som något lustfyllt och intressant. Många elever tyckte lektionen 

var rolig och att de gärna skulle vilja ha flera utomhuslektioner. Eleverna menade att matematiken 

blev roligare i den typen av det blev mer som en lek, vilket tolkas som något lustfyllt och motiverande 

för eleverna.  

 

Grupp 3 

Johan: Jag tycker det var roligt att vara ute och räkna matte... mäta matte. (…) jag tyckte det var kul 

att man fick mäta varandra å så, men det var jobbigt med regn.  

Thea: Det var roligt att man fick mäta vad man ville.  

 

Grupp 1 

Oskar: Det är roligare än att sitta inne.  

Ebba: Jag tycker man ska vara ute mera, för man behöver vara ute för att få friskluft 

Oskar (avslutar Ebbas mening):… för att orka mera.  

 

Grupp 2 

Algot: jag tyckte det var roligt och kul men jag frös lite  
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Förutom att det blir mer roligare att vara utomhus menar eleverna även är kul att upptäcka olika saker. 

En elev menade att ”hitta något som var en meter” utomhus klargjorde för henne att förstå begreppet 

en meter.  

 

Thea: Jag såg att det finns mycket saker som är typ en meter ute... jag såg en pinne som såg ut att 

vara en meter och den var lite mindre än en meter faktiskt. (grupp 3) 

 

4.2.1.2 Miljö och fysisk aktivitet 

Vad som menas med miljön är att eleverna yttrar sig kring att utomhusmatematiken är något positivt 

för att de kommer ut från klassrummet och fysisk aktivitet är att de får röra på sig. De menar att 

undervisningsmiljön utomhus ger dem ett stort område att röra sig inom. Eleverna anser att detta är en 

fördel då de inte behöver sitta inne vid bänkarna och arbeta i matematikboken.  

 

Grupp 2 

Linus: Jag tycker.. ehm.. (paus 9 sekunder) jag tycker att det är bra att man får göra olika saker så 

man inte sitter med boken och räknar i den, utan vi fick röra på oss ute.  

Algot: Det är roligt och bra för det är kul o jobba ute och inte vid bänken.  

Sandra: Jaa, å det är mysigare att vara ute och hitta på olika saker tillsammans.  

 

Grupp 1 

Oskar: Det är större plats och utrymme att röra sig på liksom  

 

Grupp 3 

Ola: Det är roligare att vara ute än inne eftersom man får mycket mer plats än att vara på än i 

klassrummet. 

Johan: Man behöver inte sitta still.  

Thea: Man blir så trött när man sitter inne, man somnar nästan på bänken så då är det skönt att vara 

ute å röra på sig. Typ springa runt lite å så. 

 

4.2.1.3 Vädret 

Vädret är något som nämns både som positivt och negativt. Eleverna som pratar positivt om vädret är 

de fyra elever som hade fint väder under sin lektion utomhus. De nämner bland annat att de gillar att 

vara ute när det är fint väder.  

 

Grupp 1 

Malin: det var skönt att komma ut. 

Anders: Aa, och att solen skiner (paus 3 sekunder) det blir så skönt och varmt.  
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De resterande sex elever som hade utomhuslektionen i det dåliga vädret diskuterade kring vädret ur en 

negativ aspekt. Dock nämnde några elever hur utomhuslektionen hade kunna varit bättre om vädret var 

finare. Eleverna tror att det skulle bli roligare att vara ute i fint väder, så de skulle slippa vara blöta och 

frysa. En elev berättar även att den kan tänka sig ha utomhuslektioner, men helst när det är fint väder. 

 

Grupp 2 

Algot: jag tror det hade varit roligare att vara ute då, för det är så jobbigt när man fryser (…) man kan 

göra mer saker då utan att det är jobbigt 

Sandra: Jag tror det skulle bli superkul om det var fint väder, för nu var det bara kallt och blött. Om 

det hade varit fint väder så tror jag att det skulle ha varit roligare. 

 

4.2.2 Nackdelar med utomhusmatematik 

Nackdelar är även något som eleverna fick lyfta fram i intervjuerna kring utomhusmatematik. Det som 

alla elever nämner är en nackdel med utomhusmatematik är vädret.  Sex stycken elever av totala tio 

utförde utomhuslektionen under en kall, regnig och blåsig dag. Några elever nämner även att 

tävlingsinriktningen är något negativt med utomhuslektionen.  

4.2.2.1 Vädret 

Sex stycken elever påverkades av vädret i form av kyla, regn och vind. Eleverna påpekar att hindren 

med utomhusmatematik är just att vädret kan vara dåligt. Regnet gjorde att eleverna blev blöta och 

kalla. Eleverna uttryckte sig liknande så nedan kommer några citat från intervjuerna.  

 

Grupp 2 

Sandra: jag fryste jätte mycket och mitt paraply bara flög iväg. (…) Det var lite jobbigt. 

 

Grupp 3 

Johan: Det är inte kul när det regnar. 

Ola: Det var jobbigt med regn. Det gjorde så man blev blöt och började frysa. 

 

Grupp 1 

Oskar: Jag skulle hellre vilja vara inne om det är dåligt väder. 

Ebba: Om det är regnigt och blött ute så är det svårt att ha koll på papprena så att de inte blir blöta 

och går sönder… om man inte har tak då! 

 

4.2.2.2 Tävlingsinriktning 

I en av utomhuslektionerna var det en grupp elever som engagerade sig i uppgifterna och detta 

resulterade i att allt blev till en tävling. Detta medförde att eleverna i gruppen, två pojkar och en flicka, 

tävlade mot varandra. Pojkarna hade båda en tävlingsinriktning att tävla mot varandra och de ville 

vinna i varje uppgift. De ville hoppa längst, de ville ta minst steg under uppgiften ”Hur många steg tar 

ni på 5 meter?”. Detta gjorde att samarbetet i gruppen slutade fungera och detta togs upp i 

intervjutillfället hos eleverna i grupp 2 där de börjar argumentera mot varandra.  

 
Algot: när vi hoppade jämfota började vi ju bråka om vem som hoppade längst… för Sandra fuskade 

bara. 
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Sandra: asså nej, jag fuskade inte, det var ni som fuskade… det är ju pinsamt när man börjar bråka 

sådär i en lektion. 

Algot: men nu behöver vi inte prata om det här… 

(…) 

Linus: sedan började vi bråka om vem som hoppade jämfota längst också…  

Algot (åt Sandra): men det var du ju som alltid fubba(fuska)  

Sandra: men nej så var det inte alls. Nu pratar vi inte om det. 

Algot: nej precis, så ta inte upp det igen då (åt Linus) 

5. Diskussion 

Den här uppsatsen behandlar hur utomhusmatematik kan användas istället för den traditionella 

undervisningen i matematik och genom att tolka undersökningen ur ett hermeneutiskt perspektiv har 

åskådliggjort att eleverna visar olika aspekter ur ett lustfyllt och motivationsrikt lärande genom 

utomhusmatematik. Dahlgren & Szczepanski (2004) hävdar att utomhuspedagogiken är ett tillägg till 

den traditionella undervisningen, vilket Sharp redan på 1940-talet menade, d.v.s. att vi lär oss bättre 

genom direkta upplevelser och utanför klassrummet (Sharp, 1947).  Att elever lär sig bättre genom de 

praktiska kopplat till det teoretiska är ingen nyhet då även Moffett (2011) och Dyment (2005) hävdar 

att utomhusmatematiken är ett bra komplement till den traditionella undervisningen, då 

undervisningen utomhus konkretiserar det som står i teorin.  Att ha lektioner utomhus kan hjälpa 

eleverna att bli mer motiverade och att ämnet kan bli mer levande och intressant. 

Valet att välja en klass som är bekant med både traditionella och varierande undervisningen i 

matematik var för att elevers åsikter kring utomhusmatematiken inte skulle brytas ner allt för mycket. 

Skulle eleverna inte ha haft utomhusmatematik eller en varierad undervisning i matematik skulle 

reaktionerna på utomhusmatematiken antagligen bli annorlunda än om de var vana med den 

traditionella undervisningen. 

Mitt syfte med rapporten var att undersöka det eleverna belyser kring utomhusmatematik genom att 

tolka vilka aspekter som framkommer under en matematikutomhuslektion samt vilka åsikter eleverna 

har om utomhusmatematiken.  Frågeställningarna var följande: 

 Vilka aspekter kring för- och nackdelar framkommer när eleverna har utomhusmatematik? 

 Hur framställer eleverna sina inställningar till utomhusmatematik?  

5.1 Engagemang och samarbete 

Två av de kategorier som framkom av elevernas aspekter i det tolkade materialet var samarbete och 

engagemang, som visar sig främst som fördelar i utomhusmatematiken. Dessa två kategorier hänger 

samman när det gäller lusten att lära samt att behålla motivationen hos eleverna. Ett engagemang från 

eleverna kan leda till ett bra samarbete. Faktorerna som samarbete, motivation och konkreta situationer 

är något som gynnar lusten att lära (Skolverket, 2003). Rapporten talar även för att eleverna skapar ett 

engagemang och intresse för undervisningens innehåll om eleverna får tänka och använda sina sinnen 
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(Skolverket, 2003). Undersökningen visar elevernas lust att lära och att de är engagerade i 

utomhuslektionen. Lgr11 framför även att stimulera elevernas nyfikenhet i undervisningen, vilket 

också utomhusmatematiken kan bidra till, då eleverna i undersökningen visade i sitt engagemang att 

de var nyfikna på att utforska och undersöka olika föremåls längder på skolgården, se tabell 1 och 2. 

Utomhusmatematiken går att koppla till de lärandeprocesser som Malmer (2002) förevisar. Eleverna 

får tänka, tala, göra, prova, synliggöra, förstå och tillämpa de kunskaper som de tidigare har läst eller 

pratat om i läromedel eller klassrummet. Vid utomhuslektionen får eleverna berätta och tala kring hur 

stort en meter är efter sina erfarenheter, sedan får de testa och prova på vad en meter är genom att 

försöka hitta saker som är en meter ute på skolgården. Eleverna får sedan synliggöra och förstå samt 

tillämpa vad en meter är inför varandra i sina grupper. Eleverna får även samarbeta och då använder 

de sig av en kommunikation där de får reflektera med varandra kring de olika uppgifterna. En elev, 

Thea, upptäckte under lektionens gång hur hon kunde uppskatta en meter genom att hitta en pinne som 

hon trodde var en meter. Tillsammans kommer Thea och hennes grupp fram genom att prova och 

synliggöra att pinnen var nästan en meter genom kommunikation och förståelse för hur långt en meter 

ungefär är.  

Molander m.fl. (2010) hävdar även att elever som arbetar i par eller grupp tränar på sitt samarbete som 

även uppmanar till kommunikation, fantasi och tidigare erfarenheter som kan leda till en djupare 

förståelse för matematiken. I tabell 1 ses ett engagemang hos eleverna bidrog till ett samarbete där 

eleverna hjälpte varandra frivilligt med mätningen. Jag tolkar situationen som ett engagemang som 

leder till ett bra samarbete mellan eleverna. Utifrån observationerna sågs det även att eleverna började 

bråka och detta ledde till att mindre bra samarbete (tabell 4). 

Eleverna påstår dock att lektionen blev mer roligare utomhus. Det blir mer intressant och lustfylld just 

för att det inte sker inomhus och i klassrummet. Detta är något även Moffett (2011) kom fram till i sin 

undersökning då elevernas motivation ökade och matematiken blev mer lustfylld utomhus. Mitt 

resultat visar även att vara ute inte anses vara så strikt som det kan bli inne i klassrummet, lektionen 

blir mer lekfull, vilket kan anses vara positivt då Molander m.fl. (2010) menar att barn lär genom lek.  

5.2 Koncentrationen 

En annan kategori utifrån elevers aspekter som framkom i undersökningen var koncentration. Utifrån 

min tolkning av observationerna och intervjuerna bidrar ett bra samarbete och engagemang mellan 

eleverna till att koncentration höjs. Undervisningen ska ge eleverna ett intresse för matematik 

(Utbildningsdepartimentet, 2011). Har eleverna ett intresse för matematiken, skapas en motivation och 

engagemang hos eleverna vilket bidrar till en koncentration hos eleverna, detta har tolkats utifrån 

observationerna. Moffett (2011) och Dyment (2005) hävdar att eleverna lär sig genom att de får tänka 

kreativt och kritiskt kan koncentrationen stärkas i den lärande situationen, som blir mer levande och 

intressant när den utförs utomhus.  Eleven i tabell 5 visar att han hellre vill leka än att fokusera på 

uppgiften tillsammans med sin kamrat. Detta leder till att uppgiften blir genomförd först när läraren 

hjälper till. Detta visar en aspekt av utomhuspedagogiken som i tidigare forskning kopplats till lärares 

motvilja till att genomföra lektioner utomhus (Rickinson 2004; Moffett 2011 & Dyment 2004). En 

tolkning ur Anders perspektiv i tabell 5 angående koncentrationen kan vara att han inte har kopplat 

kontexten skolgård till kontext undervisning. Anders är van att leka på platsen och därför kan 

fokuseringen hamna på det omgivningen inbjuder till. Här gäller det som lärare att vara tydlig att det 

är undervisning och inte rast. 
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Något som påverkar koncentrationen i utomhusmatematiklektionen hos eleverna är ett dåligt väder. Är 

det för kallt och blött så visade det sig i observationerna att eleverna tappade koncentrationen i slutet 

av lektionerna, detta är något även eleverna påpekar vid intervjutillfällena. Även om vädret kan 

påverka elevernas koncentration i utomhusmatematiken så visar eleverna både i observationerna samt 

intervjuerna att utomhusmatematik skapar en koncentration hos eleverna genom att lektionen är 

lustfylld och det stärker motivationen att försöka koncentrera sig på uppgifterna. 

5.3 Den fysiska aktiviteten och miljön som 
utomhusmatematiken erbjuder 

Tidigare forskning talar kring att eleverna förstår med hela kroppen och att de olika sinnena aktiveras 

utomhus, vilket gör lärandet mer lustfyllt. Några elever menade att de borde vara ute mera för 

friskluftens skull, då friskluft gör att man orkar arbeta mera och längre. Det som är intressant i 

intervjuerna är att eleverna upplever att de får röra på sig och att detta är något som är bra för deras 

inlärning. En elev nämner att det är roligare att vara ut just för att det finns mer plats att röra sig på än 

det utrymmet som finns i klassrummet och en annan elev säger att det är skönt att vara ute, av 

anledningen att de inte behöver sitta still hela tiden. Det är intressesant att eleverna är berättar att 

inlärningen blir bättre när undervisningen sker utomhus i form med att vara fysisk aktiv och byta 

miljö, detta var ett resultat jag inte hade förväntat mig av eleverna vid intervjuerna. 

Lärandet i utomhuspedagogiken sker genom den direkta upplevelsen och den lärande förstår med hela 

kroppen där många uppfattningar och sinnen används (Brügge & Szczepanski, 2009). Detta är även 

något som Molander m.fl. (2010) hävdar, att undervisningen kan skapa lustfyllda lärandesekvenser 

som får eleverna att använda hela kroppen och alla sina sinnen, detta gör att eleverna hittar sitt egna 

sätt att lära på. I resultatet av intervjuerna tar eleverna upp att de uppskattar att komma ut och röra på 

sig. Detta överensstämmer även med det som eleverna som önskar en varierad undervisning utanför 

klassrummet, enligt forskning av O’Shea (2009).  

5.4 Utmaningar och nackdelar med 
utomhusmatematik 

Det förekommer många fördelar med utomhusmatematik, men det förekommer även vissa nackdelar 

som utmanar undervisningssättet. Tidigare forskningen talar kring att utomhuspedagogik är ett bra 

arbetssätt, men som lärare bör en medvetenhet finnas vid att arbetssättet inte är det bästa för alla 

elever. Alla barn lär sig olika, vilket Molander m.fl. (2010) och Skolverket (2003) även påpekar. I 

enighet med Skolverket rapport (2003) menar de att läraren är den viktigaste faktorn för lusten att lära. 

Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla att kunskap är en glädje 

i sig, är central. Lärare som förmedlar lust att lära förmår anknyta till verkligenheten och engagerar 

eleverna i utmanande samtal och visar hur kunskapen används (Skolverket, 2003). 

Ur resultaten utläses en eventuell svårighet gällande utomhusmatematik från eleverna, vilket var 

vädret. Moffett (2011) nämner i sin artikel att vädret kan vara en av de faktorer som är avgörande 

kring huruvida lärare inte använder sig av utomhuslektioner. Dåligt väder som kyla och regn kan 

påverka elevernas koncentration till att vara utomhus. Vädret kan även dämpa elevernas intresse, 

motivation samt lustfylldheten för aktiviteter utomhus. Detta syntes via kommentarer under 

observationerna då eleverna tappade intresset och koncentrationen för utomhuslektionen p.g.a. de hade 
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blivit blöta och kalla. Det är viktigt att ha vädret i åtanke som lärare om det finns planeringar för att ha 

utomhuslektioner. 

En utmaning med utomhusmatematik kan vara att elever ser lektionen som en lek, vilket kan resultera 

i att eleverna inte koncentrerar sig och tar lektionen på allvar. Detta syns bl.a. hos eleven i tabell 5 som 

hellre springer runt på skolgården än att utföra lektionen. Det är viktigt som lärare att kunna konstruera 

en lektion som utmanar elevernas kunskaper och motivation att utföra uppgifter som passar till 

elevernas lärandenivå, så lektionen inte endast blir som en lek. Utomhuspedagogik, oavsett ämne, bör 

inte användas i fel syfte – ”att bara gå ut och ha en lektion”, utan det krävs planering och reflektion 

som lärare att ha utomhuspedagogik. Jag tror att det är viktigt att vara tydlig med vad ens syfte med 

undervisningen är för att undvika situationen att lektionen uppfattas endast som en lek hos eleverna.  

5.5 Tillförlitlighet 

Generaliseringsberheten kring urvalsgruppen anser jag vara en passande grupp för min undersökning 

då eleverna är vana med den varierade undervisningen och inte är låsta vid den traditionella 

undervisningen. Eleverna känner sig inte obekanta med att ha lektion utanför klassrummet. Detta 

undviker att eleverna eventuellt kan uppfatta lektionen som endast en lek då den skulle annorlunda än 

den vanliga undervisningen inom matematik. 

Svaga punkter för tillförlitligheten i studien är att antalet elever inte är så många, endast tio stycken.  

Det hade varit intressant att göra studien med fler elever för att se om det blir liknande resultat. 

Instrumentens tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumenten motstår slumpinflytanden 

av olika slag (Patel & Davidson, 2011). Jag anser att reliabiliteten i undersökningen inte går att 

generalisera eftersom antalet elever i studien är tio. Det som går att generalisera är att resultatet som 

framkommer även överensstämmer till stor del av det som står i litteratur och tidigare forskning. Jag 

har använt mig av flera metoder i denna kvalitativa studie för att öka studiens tillförlitlighet. Både 

intervjuer och observationer har gjorts på lika sätt i undersökningen genom att ha en tydlig struktur på 

både lektionsplanering och intervjuerna med eleverna. Syftet och frågeställningarna har varit som en 

ram för vad jag ska observera och intervjua om. Att använda sig utav tolkningar, vilket hermeneutiken 

går ut på, kan påverka tillförlitligheten i undersökningen, eftersom upplevelser och känslor inte är 

testbara. Att använda sina tolkningar kan medföra till att komma på hypoteser kring hur det kan se ut. 

Observationen är dock en undersökningsmetod som kan ge forskaren mycket information och även en 

djupare förståelse, hävdar Patel & Davidson (2011). Under intervjuerna försökte jag opartisk inte låta 

några förväntningar eller värderingar synas eller påverka svaren. Validiteten i uppsaten anser jag vara 

lämplig, då resultaten tycker jag ger en sann bild över min forskning jag har valt att forska om. 

Undersökningarna som är observation och intervjuer har kunnat ge mig svar på de forskningsfrågor 

som valdes att forska kring. 

5.6 Vidare forskning 

Att forskare vidare kring mitt valda område skulle jag föredra en större undersökningsgrupp samt flera 

intervjuer för att kunna få en större tillförlitlighet till analysen av resultatet.  Jag anser att resultatet är 

tillräckligt för mina forskningsfrågor, men för att öka valideteten hade en större undersökningsgrupp 

varit bättre. Min undersökning handlade det mer om att se och finna elevers aspekter och åsikter kring 

utomhusmatematik. En fortsatt forskning inom utomhusmatematik är att lägga för-och nackdelar 

bakom sig och nu istället fokusera på kommunikationen eleverna för med varandra i 
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utomhusmatematik. Hur använder eleverna det matematiska språket? Jag tror det går att ha liknande 

upplägg som min undersökning, men en bearbetning av själva utomhuslektionen behövs göras. Det 

skulle fungera att använda sig av andra uppgifter som leder mer till en matematisk kommunikation där 

exempelvis begrepp eller andra matematiktermer kommer till användning hos eleverna, exempelvis 

utomhuslektioner i geometri. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till föräldrar 

Till föräldrar med barn i klass 2 på skolan 

 

Hej, 

Mitt namn är Susanna Persson och jag studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av 
min utbildning skriver jag nu mitt examensarbete och kommer inom ramen för det att utföra en mindre 

studie på skolan. Jag vill därför be dig som vårdnadshavare om tillåtelse för ditt barn att delta i min 

studie.  
 

Temat för studien är Utomhusmatematik och syftet är att bidra med ny kunskap som kan inspirera till 

bättre undervisning och förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Studien kommer i korthet 

att gå till på följande sätt, jag kommer genomföra en lektion i utomhusmatematik där jag kommer leda 
lektionen samt observera vad som händer. Det kommer endast vara tre elever i taget under studien. 

Utifrån observationerna kommer jag intervjua de deltagande eleverna angående vad de tyckte om att 

ha en matematiklektion utomhus. Lektionen kommer att filmas alternativt en ljudupptagning av 
lektionen kommer att göras. Intervjuerna med eleverna efter lektionen kommer även att spelas in. Allt 

material kommer att hanteras konfidentiellt och inspelningar kommer att raderas efter att studien är 

godkänd. Elever som deltar kommer att vara anonyma i rapporten av studien, skolans namn kommer 
inte att nämnas, och i övrigt kommer den vara skriven så att ingen individ ska gå att identifiera. Alla 

som deltar är när som helst fria att avbryta sitt deltagande om de så skulle önska.   

 

Jag hoppas få Ert tillstånd som vårdnadshavare för att ert barn ska kunna delta. Prata gärna med ert 
barn om detta och fyll i nedanstående fält och lämna det till mig eller till elevernas klasslärare.  

 

Om ni har frågor kan ni kontakta mig via mail (mailadress) eller telefonnummer (telefonnummer) 

eller min handledare på Stockholms universitet Cecilia Caiman,  (mailadress) 

 

Jag har läst informationen ovan om Susanna Perssons examensarbete vid Stockholms universitet och 

samtycker till att mitt barn deltar om han eller hon så vill.  
 

  Ja                          Nej   

 
_________________________________ 
Barnets namn 

 

_________________________________ 
Datum 

 

_________________________________ 
Underskrift 

 

_________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Lektionsbeskrivning 

 

Utomhusmatematik  

Det centrala innehållet i matematik årskurs 1-3 i Lgr11: 

 Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym 

och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. (Utbildningsdepartimentet, s.64) 

 

Fokus på denna lektion är att mätning av längd. 

Mätning 

Lektionen går ut på att vi ska mäta olika saker med måttband. Lektionen börjar med att fråga eleverna 

hur långt de tror en meter är. Eleverna får visa hur långt de tror 1 meter är. Vi jämför med varandra hur 

långt vi tror en meter är och sedan visar läraren på måttbandet hur långt det är (1 meter = 100 cm). Mät 

om elevernas gissningar är längre eller kortare än 1 meter. 

Eleverna får sedan gå runt på skolgården och leta efter saker de tror är en meter långt. De får varsitt 

måttband som de kan mäta med. Låt eleverna få göra det här ett tag och låt de få visa varandra om de 

hittar något som är (eller nästan är, eller är lite längre) än en meter. 

Efter detta får eleverna ett uppgiftspapper där det står olika saker eleverna ska mäta och testa. De får 

fyra uppgifter att utföra, dessa är: 

 Hur lång är du? 

 Hur långt är det runt ditt huvud? 

 Hoppa jämfota – mät hur långt du hoppar. 

 Hur många steg tar du på fem meter? 

Eleverna arbetar i tre-grupper och får mäta och hjälpa varandra. Efter eleverna gjort uppgifterna samla 

ihop dem och diskutera om något intressant förekom under lektionen. Exempel hur många steg tog ni 

på fem meter, varför blir det olika? Går det att gå på andra sätt?  

 

Lektionen är inspirerad ur lektionen 1-metersrepet ur boken Molander, K. Hedberg, P. Bucht, M, 

Wejdmark M &Lättman-Masch, R. (2010) Att lära in matematik ute. Naturskoleföreningen s. 42-43. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

 

 Kommer ni ihåg vad vi gjorde på lektionen som vi hade utomhus? Vad gjorde vi? 

 

 Vad tror du det är för ämne vi hade när vi var ute och hade lektion? 

 

 Vad du tycker du kring att ha utomhusmatematik? 

 

 Är det något som du tycker är bra med utomhusmatematik? 

 

 Är det något som du tycker är mindre bra eller dåligt? 

 

 Brukar ni ha lektioner utomhus? Vad tycker du om det? Varför, varför inte? 
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Bilaga 4 – Observationsschema 

I kolumnen ”Uppgift” beskrivs det vilken uppgift eleverna ska utföra. I kolumnen ”beskrivning” 

beskrivs det som ses och sägs i videoinspelningen och i kolumnen ”tolkning” är det min tolkning av 

vad som händer i situationen. 

 

Uppgift Beskrivning Tolkning 
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