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Sammanfattning 

Utomhuspedagogik är någonting som kan stötta elever i mellanstadiet. Denna studie syftar 

till att utveckla kunskapen om hur utomhusmatematik används i skolorna och om 

Naturskolans arbetsinsats kan bidra till en ökad utomhusundervisning. Studien har 

genomförts med både intervjuer och observationer av Naturskolans arbete i skolorna. 

Resultatet visar att de lärare som Naturskolan har besökt inte gjort några större förändringar 

i sitt fortsatta arbete i utomhusmatematik. Det har däremot gett en positiv effekt på lärarnas 

inställning då de känner sig mer trygga att bedriva undervisning utomhus. Naturskolan 

beskriver sitt arbete som fortbildning, vilket lärarna i flera fall inte uppfattade. Naturskolan 

har förmedlat expertkunskaper och lärarna beskriver deras arbete som strukturerat men även 

med känslan att det är enkelt att vistas ute.  
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1. Inledning 

Under lärarutbildningen introducerades Naturskolan och utomhuspedagogik. Efter 

genomförd sommarkurs i utomhuspedagogik med inriktning mot matematik och 

naturkunskap väcktes intresset. Detta ledde till arbetets avsikt, vilket är att undersöka hur 

matematikkompetensen Naturskolan besitter förs vidare till skolorna och de lärare 

Naturskolan besöker under läsåret.   

 

I kursplanen står det att undervisningen i matematik ska utveckla kunskaper om matematik 

och ämnets användning i vardagen. Undervisningen ska ge möjlighet för eleverna att 

utveckla intresse samt förmågan att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 

2011). Malmer menar att elever som har svårigheter i matematik har svagare 

abstraktionsförmåga. Får de eleverna arbeta med hand och öga i kombination så ökar 

förutsättningarna för att bilda begrepp. För att lära sig finns ett behov av att konkretisera 

och stimulera. Detta görs genom att undervisningen är omväxlande (Malmer, 2002). Här 

fungerar Naturskolan som ett bra komplement då deras arbete är utomhuspedagogik, vilket 

kopplas väl ihop med det Malmer menar med att kombinera teoretisk matematikkunskap 

med ett konkret undervisningsinnehåll.  

 

Både Molander (2012) och Miller (2002) hävdar att fantasi och kreativitet är någonting som 

är viktigt i många situationer i livet, inte minst i matematik. Miller (2002) menar även att 

utomhuspedagogik har positiva effekter på relationsfärdigheter och att det ökar 

motivationen för ett livslångt lärande. Molander nämner att det gäller att vara kreativ och 

fantasirik för att hitta lösningar när man ställs inför ett matematiskt problem. Som pedagog 

är det viktigt att skapa möjligheter för eleverna där de får använda hela sitt jag, tidigare 

erfarenheter, kunskaper, intellekt och sin fantasi och kreativitet. Skulle dessa förmågor 

saknas hade mänskligheten varit utan stora uppfinningar och upptäckter. Situationer där 

eleverna får möjlighet att använda hela sitt jag stimuleras fördelaktigt utomhus, i verkliga 
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miljöer (Molander, 2012). I en studie gjord av Brodin (2011) visade resultatet att livskvalitet 

och välbefinnande ökar hos deltagarna om miljön är anpassad för alla elever. Att vara i 

naturen ökade deltagarnas möjlighet att lära och även den sociala inkluderingen.  

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen visades det på bristande utomhuspedagogik, i 

synnerhet utomhusmatematik. När lärarna på skolorna tillfrågades om varför det inte 

används så var svaren: 

• det är svårt att hålla koll på gruppen 

• brist på kunskaper att vara utomhus 

• klassen skulle inte fungera utomhus  

• svårt att hitta fokus  

• och framför allt tidsbrist. 

I det här arbetet vill vi undersöka hur Naturskolan överför sina kunskaper och sin beprövade 

erfarenhet till matematiklärare som arbetar på några utvalda skolor. Vi vill också undersöka 

om Naturskolans insatser påverkar de berörda lärarnas framtida arbetssätt i 

matematikundervisningen. 
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2. Syfte 

Naturskolan arbetar aktivt med att förmedla expertkunskaper och främja 

utomhusundervisning. Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur Naturskolans 

insatser påverkar matematiklärarnas undervisning.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur organiserar och följer Naturskolan upp sitt pedagogiska arbete i matematik 

med skolorna? 

• Vilka didaktiska arbetssätt och artefakter används i Naturskolans arbete i 

utomhusmatematik och hur överförs de till lärarna? 

• Hur förändras lärarnas arbete med utomhusmatematik efter Naturskolans 

arbetsinsats? 
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3. Bakgrund  

Inledningsvis beskrivs begreppen matematikundervisning för alla elever och hur 

utomhuspedagogik stimulerar lärande. Därefter beskrivs Naturskolans arbete och 

avslutningsvis värdet av ett livslångt lärande.  

 

3.1 Matematikundervisning för alla elever   

Breiteig (2007) menar att när matematikämnet nämns tänker många på fråga-svar-lösning 

men för att kunna matematik måste man förstå begrepp, skapa intresse, få förståelse och 

ställa frågor kring innehållet. Fägerstam och Samuelsson (2014) menar att om man lär sig 

matematik på traditionellt sätt, där man fokuserar på textböcker och en formell 

matematikträning kan eleverna se matematiken som abstrakt, distanserad och endast 

användbart i klassrummet. Gahamanyi (2010) hävdar att matematiska uppgifter kan etablera 

en relation mellan skoluppgifter och situationer i vardagen. Gahamanyi menar även att 

autentiska uppgifter motiverar elever att engagera sig i kritiskt tänkande genom att kräva 

eleverna att använda olika tillvägagångssätt att lösa uppgifterna och ett brett utbud av 

matematisk kunskap. 

 

För att bli framgångsrik i matematik krävs det att man kan förstå och förklara begrepp och 

lösningar muntligt samt att kunna formulera matematiska argument på ett lämpligt sätt för 

sammanhanget (Jablonka, 2011). Malmer (2002) hävdar att det finns förmågor som 

underlättar att träna utomhus, med hela kroppen och alla sinnen, dessa kan vara begrepp, 

problemlösning och utökat självförtroende. Problem som äldre barn får lösa i grupp ger en 

djupare förståelse inom matematik. Matematik är mer än bara siffror, det är även ett språk 

som det gäller att ha förståelse för. Det handlar om att lösa problem, få självförtroende samt 

förstå grundläggande begrepp (Malmer, 2002). Karlsson och Kilborn (2015) bekräftar detta 

genom att hävda att språket spelar en viktig roll i matematikundervisningen på grund av 

matematikens abstrakta karaktär. Vardagsspråket är mer personligt jämfört med 

matematikens språk som är mer exakt och otvetydigt.  
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Malmer (2002) anser att kunna se mönster är en stor del av matematiken. Har eleven en 

djupare förståelse och kan se mönster och strukturer kommer kunskaperna att kunna 

tillämpas på nya problem. Med hjälp av mönster kan det dras slutsatser från ett problem till 

ett annat. Intresset att lära sig och förstå förhöjs med motivationen, även när det finns ett 

personligt och känslomässigt engagemang, eller när eleven tycker att någonting är roligt. 

Allt detta leder även till att man kommer ihåg bättre. Hur kompetent en lärare än är kan 

denne inte få alla elever att bli duktiga i matematik men läraren kan genom sin utformning 

av undervisningen ge eleverna en möjlighet att lära sig utifrån sina förutsättningar (Malmer, 

2002). 

  

3.2 Utomhuspedagogik som stimulans för lärande 

Det finns olika definitioner av utomhuspedagogik, t ex “Utomhuspedagogik är ett 

förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat 

på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.” Detta är Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogiks (NCU) definition av utomhuspedagogik. NCU betonar också 

samspelet mellan litterär bildning och sinnlig erfarenhet och att platsen för inlärning spelar 

roll (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2017).  

  

Forskning visar att inlärningsförmågan och skolprestationer ger positiva effekter på elever 

när de får en utökad naturkontakt och rörelse under skoldagen. Enligt Faskunger, 

Szczepanski och Åkerblom (2018) finns också vetenskapliga argument 

för att utomhusundervisning främjar faktorer så som arbetsminne, koncentration men även 

personlig och social utveckling, detta sker indirekt hos eleverna. Detta har jämförts med 

elever som nästan enbart undervisas inomhus med mer eller mindre traditionella 

undervisningsstrategier. I sin tur visar Faskunger, Szczepanski och Åkerblom att detta kan 

leda till att eleverna får en ökad studiemotivation, förbättrar sin självkänsla, får självkontroll 

och impulskontroll, de ökar även samarbetsförmågan samt introduceras till en 

hälsosammare livsstil. Skolresultaten påverkas i positiv riktning hos elever när den fysiska 
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aktiviteten ökar och eleverna får en regelbunden naturkontakt i undervisningen (Faskunger, 

Szczepanski & Åkerblom, 2018).   

  

Det är brist på att lära in matematik utomhus och för att det ska bli bättre så måste läroplanen 

innehålla att man ska lära sig matematik i realistiska situationer och förkroppsliga 

matematikinlärning (Fägerstam & Samuelsson, 2014). Utomhuspedagogik handlar inte om 

att göra det som ska göras i skolan och dessutom få tid att gå utomhus eller att något moment 

måste förloras för att få tiden att gå ut. Det handlar istället om att komplettera 

klassrumsundervisningen med utomhuspedagogiken och på ett nytt sätt göra det som redan 

görs i skolan. Detta kan skapa en ökad lust och förståelse hos eleverna. Fördelar med detta 

är också ökad fysisk aktivitet, frisk luft och upplevelser i naturen (Molander, 2012).   

  

Skolans utomhusmiljö, naturen och stadsmiljön, kan ge nya möjligheter att arbeta med 

erfarenheter och konkret undervisningsmaterial och stoff inom matematikämnet. När 

eleverna vistas utomhus kan undervisningen ledas på annorlunda sätt än i klassrummet. Det 

finns gott om ytor att använda praktiska metoder för utomhusundervisning. Eleverna får 

möjlighet att vara aktiva och använda sig av sin kropp och sina sinnen. Där blir det därmed 

en central plats för rörelse och socialt samspel. Utomhusaktiviteterna måste följas upp av 

konversation i klassen som är lärarledd, där eleverna i klassrummet ges utrymme till att 

reflektera och relatera till matematikens symboler (Jordet, 2014). Popov (2016) menar att 

matematik har ett eget språk och lika så utomhusmatematik. Att lära sig det språket kan 

jämföras med inlärningen av ett nytt språk. Att kunna ordens betydelse räcker inte utan man 

måste kunna applicera orden i rätt kontexter och sammanhang för att kunna skapa en 

mening. Vidare beskriver Jordet (2014) att erfarenhetsbaserad kunskap visar att skolor som 

har utomhusundervisning bildar en viktig komplettering till matematiken vilket i sin tur gör 

det lättare för elever att få uppleva att det är någonting de kan uppfatta och förstå och stärka 

ett positivt synsätt till ämnet.  
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3.3 Naturskolans arbete  

Alla naturskolor i Sverige är samlade i en förening, naturskoleföreningen. Föreningen har 

som mål att “Främja naturskoleidéns utveckling av Sverige samt stödja och främja 

utvecklingen av utomhuspedagogik”. Naturskolorna i Sverige delar samma förhållningssätt 

till undervisning vilket är “att lära in ute” samt att använda naturen som en plats för lärande 

i samtliga skolämnen (Naturskoleföreningen, u.å). Naturskolan som kontaktats för detta 

arbete grundades under tidigt 90-tal och är idag finansierad av kommunen. De beskriver det 

som att de arbetar med kompetensutveckling ”för lärare tillsammans med elever”. 

Naturskolan i den berörda kommunen grundades eftersom grundaren upplevde att det 

saknades något som denna inte fick uppleva under sin tid i skolan. För att få en bild av hur 

samhället och verkliga livet fungerar ska detta göras genom att gå utanför klassrummet och 

tillsammans utforska och undersöka hur verkligheten ser ut. Naturskolan i den berörda 

kommunen fick inspiration av Naturskolor i andra delar av landet, där grundaren var på 

studiebesök innan den egna verksamheten tog fart. 

 

Naturskolans arbete i den berörda kommunen är att fortbilda lärare med elever där de 

fokuserar på kvalitet istället för kvantitet, ”en kvalificerad kompetensutveckling för lärare”. 

Personalen som jobbar på Naturskolan är erfarna pedagoger med god kunskap om sitt ämne. 

De försöker även utveckla sin egen kompetens genom att ta in externa föreläsare samt träffa 

andra Naturskolor runt om i landet men även i Finland och på Island. De utvärderar sin egen 

verksamhet och försöker ta hjälp av universitetet i den berörda kommunen.  

 

Utöver arbetet med fortbildning för lärare med elever så har Naturskolan i den berörda 

kommunen ett antal projekt, ett sådant är arbetet med avfall och återvinning. De träffar då 

samtliga elever i årskurs 4 i kommunen vid två tillfällen (Personlig kommunikation, 4 mars 

2019).   
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3.4 Livslångt lärande  

Enligt Timperley (2013) innebär en lärarutbildning och formell kompetens inte att en lärare 

är fullärd.  Det blir ofta resultatlöst och yrkesmässigt lärande om inte själva lärandet grundas 

på elevernas och lärarnas verkliga behov. Finns det inget specifikt behov av att lösa ett 

problem i undervisningen eller att elevresultat kan förbättras om man gör på ett visst sätt 

finns det ingen motivation från lärarnas sida att försöka förändra eller förbättra även om 

utbildningen i sig är intressant. Lärare kan vara lika varierande som sina elever när det gäller 

sättet att undervisa och även lärarnas syn på vad som är mest effektivt. I skolan är normen 

att om lärare känner sig oförberedda förväntas de låtsas som att deras undervisningsmetoder 

är lika effektiva som de andras. Det strider mot den kulturella normen att diskutera en 

metods effektivitet och att synliggöra lärares behov av lärande (Timperley, 2013).  

 

“Många lärare kommer till kurserna i professionell utveckling med uppfattningen 

att det inte finns särskilt mycket de kan lära sig, och med låga förväntningar om 

att kunna förändra sitt sätt att arbeta som ett resultat av att ha deltagit i kursen” 

(Timperley, 2013).  

 

Skaalvik och Skaalvik (2016) beskriver nyttovärde som någonting som eleverna arbetar 

med i skolan och som de inser att de sedan kan dra nytta av i framtiden. Eleverna kan se 

nyttovärdet om läraren till exempel kopplar lektionsinnehållet med elevernas intresse. 

Forskning indikerar att nyttovärdet väger tyngre ju äldre man blir. Det är positivt om läraren 

tydligt informerar eleverna om nyttan av det som lärs under lektionerna. Detta innebär även 

att yrkesverksamma lärare bör se ett nyttovärde i en fortbildning för att denne ska ta med 

sig informationen till sin egen undervisning. Inre motivation krävs precis som nyttovärde 

både för lärare och elever för att de ska kunna implementera kunskap. Ryan och Deci (2000) 

beskriver Self-determination-theory som uppdelat i två olika typer av motivation, den ena 

är inre motivation och den andra är yttre motivation. För att definiera inre motivation 

uttrycks det som att den inre motiverade individen kan utföra en uppgift eller aktivitet för 
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att det är intressant eller roligt snarare än för att i slutändan få en belöning för att uppgiften 

slutförts uppgiften. Inre motivation medför att man utökar sina kunskaper och färdigheter 

eftersom det finns ett intresse för uppgiften. 

 

3.4.1 Överföring av expertkunskaper 

Kollegialt lärande innebär att lärares kompetensutveckling sker i samband med 

utvecklingen av skolan. Begreppet används ofta när lärare samarbetar för att utveckla 

undervisningen. Förutsättningarna för att det ska vara kollegialt lärande är att rektor 

organiserar långsiktiga utvecklingsprocesser. Det förutsätts även systematik, analys och 

kritisk granskning för att det ska ske en kompetensutveckling. Berättelser av vad man minns 

eller spontana anteckningar går inte att likställa med systematisk dokumentation (Insulander 

& Selander, 2018). För att det ska vara kollegialt lärande ska det finnas analyser av elevers 

resultat och arbete och det ska även finnas analyser av lärares undervisning samt 

forskningslitteratur (Svedberg, 2016). För att kollegialt lärande ska fungera på en hel skola 

kan det krävas speciell kompetensutveckling för lärarna. Lärare kan behöva olika redskap 

för reflektion och analysarbete. Skolor som har svårt att se kopplingen mellan sin egen 

undervisning och elevernas resultat blir mindre framgångsrika. Därför kan det vara bra att 

kontinuerligt dokumentera, analysera och utvärdera undervisning tillsammans med kollegor 

då chanserna ökar för att bli en framgångsrik skola (Insulander & Selander, 2018).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer inledningsvis de centrala aspekterna av sociokulturellt perspektiv på 

lärande att beskrivas. Därefter beskrivs viktiga didaktiska begrepp som är av relevans i 

denna studie att förklaras. Avslutningsvis ges en redogörelse av implementeringsteorin.  

 

4.1 Centrala aspekter av sociokulturella perspektiv på lärande  

Denna teori används genomgående i den här studien dels för att formulera intervjufrågorna 

men också för att analysera det resultat som framkommit under de intervjuer och 

observationer som genomförts.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv är en av utgångspunkterna för lärande att man intresserar sig 

för hur människor tar till sig och använder sig av resurser, både fysiska och kognitiva. Dessa 

resurser skapas genom kommunikation och interaktion mellan människor. För att dessa 

resurser ska föras vidare krävs även kommunikation. På grund av språket har människor en 

förmåga att dela erfarenheter med varandra. Lärandet blir därför inte styrt av vad vi själva 

gjort eller varit i kontakt med. Vi kan med hjälp av språket låna och byta information, 

kunskaper och färdigheter. Om lampan i sovrummet inte lyser när vi trycker på 

strömbrytaren kan vi ringa till någon, antingen en bekant som besitter kunskapen eller till 

elektrikern. Har vi tur kan den bekanta hjälpa oss att byta glödlampa eller byta säkring via 

telefon. På så vis har vi använt någon annans kunskaper som om de vore vår egen. Detta 

gör att människan är en bra resurs för att skapa och överföra praktiska färdigheter (Säljö, 

2005).  

 

I detta perspektiv på lärande läggs största vikten vid att kunskap skapas genom samarbete i 

ett sammanhang och inte genom individuella processer. Att interagera och kommunicera 

blir därför avgörande för lärande. Dysthe (2003) har organiserat sex centrala aspekter av 

sociokulturellt perspektiv på lärande och det här arbetet har sitt fokus på fyra av dem.  
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Dessa punkter förklaras mer ingående i ett stycke nedan. 

1. Lärande är situerat  

2. Lärande är socialt  

3. Lärande är distribuerat  

4. Lärande är medierat  

 

1. Lärande är situerat  

Sammanhanget är det viktiga i ett situerat perspektiv där autentiska aktiviteter är viktigt. 

Somliga menar att autentiska aktiviteter skall likna livet utanför skolan så mycket som 

möjligt. Medan andra menar att autentiska aktiviteter ska skapas utifrån utbildningens mål, 

att skapa ett livslångt lärande.   

2. Lärande är socialt  

Den mänskliga hjärnan möjliggör svår inlärning dock har inte kunskap och färdigheter 

skapats i hjärnan som biologiskt fenomen. Säljö (2000) hävdar att lärandet har med mening 

och innebörd att göra. Mening och innebörd och företeelser som är kommunikativa och inte 

biologiska. Färdigheter och kunskap av den här typen har sin uppkomst i handlingsmönster 

och förståelse som grundats i vårt samhälle för länge sedan. Lärare och klasskamrater blir 

avgörande för både vad som ska läras och hur det ska läras ut, att interagera med andra i 

samma lärmiljö blir därmed viktigt.   

3. Lärande är distribuerat  

Kognition är inte någonting som endast individen besitter, kognition stäcker sig även till 

andra personer samt fysiska och symboliska artefakter. För att få en helhetsförståelse så är 

kunskapen distribuerad bland människor i en grupp. Lärandet måste därför vara socialt 

eftersom kunskapen är uppdelad. Dysthe (2003) nämner ett exempel på när ny kunskap 

skapas på grund av utnyttjandet av den distribuerade kunskapen. Det amerikanska bolaget 

Xerox reparatörer använde inte manualer när de var ute och jobbade utan de vände sig 

istället till en kollega som hade upplevt samma eller liknande problem. Deras chef beslutade 
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då att alla dessa “historier” skulle samlas i en databas där reparatörerna snabbt kunde hitta 

information. På så sätt skapades ny kunskap via den distribuerade kunskapen.   

4. Lärande medieras  

De intellektuella och praktiska resurser som vi använder i vardagen kallas i ett 

sociokulturellt perspektiv för artefakter. Dessa artefakter kan innehålla flera tidigare 

generationers erfarenheter och insikter. När vi använder oss av dessa artefakter drar vi nytta 

av dessa erfarenheter. Mediering är ett begrepp som Vygotskij har introducerat i det 

pedagogiska tänkandet. Det är ett stöd i processen till att lära, personer eller verktyg som 

utökar potentialen, både kognitiva och praktiska. Ett praktiskt exempel som Dysthe (2003) 

nämner är stavhopparen. Stavhopparen kan med hjälp av en artefakt hoppa högre, staven i 

sin tur utvecklas hela tiden och gör att hoppen blir ännu högre. Praktiska verktyg är därför 

ett viktigt medierande redskap men det viktigaste är språket (Dysthe, 2003). Med hjälp av 

språket kan vi dela med oss av kunskaper, erfarenheter och även förklara hur artefakterna 

kan användas.  

 

4.1.1 Appropriering 

I det sociokulturella perspektivet är ordet appropriering en översättning av det engelska 

begreppet appropriation (Nordbø, 2014). Appropriering innebär att man tar det någon 

annan har producerat för sitt eget bruk men med nya ord, nytt perspektiv samt nya mål och 

handlingar (Moschkovich, 2004). Appropriering sker genom en gradvis process. 

Individerna approprierar inte den exakta meningen av ett koncept eller kulturella verktyg 

direkt. Snarare aspekter av ett koncept och hur man ska närma sig problem. Appropriering 

av ett koncept och verktyg är inte enkelt, och sker gradvis (Carlsen, 2008). 

 

4.1.2 Artefakter 

Artefakter kan beskrivas som olika verktyg som kan användas i vardagen. Det finns både 

intellektuella och fysiska artefakter och dessa visar på människans kapacitet att förena 

erfarenheter och sedan använda dessa erfarenheter i sina syften (Säljö, 2005). 
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4.2 Implementeringsteorin  

Anledningen till att vi har valt just denna teori är för att strukturera upp analysen av det 

insamlade datamaterialet som finns dels från intervjuerna men också från observationerna. 

I denna uppsats är det Naturskolan som är innovatörer och lärarna som är implementerande 

aktörer.   

 

Lundquist (1992) har utformat en modell för att analysera problematiken som kan 

uppstå vid en implementering av ny kunskap. Denna modell har han delat upp i fyra olika 

kategorier som är förstå, kan, vill och beslut (se figur 1). För att implementeringen ska 

fungera krävs det att innovatörens kompetenser träder fram och att implementeraren, 

förstår, kan, vill och tar ett beslut att genomföra implementeringen. Lundquist menar att 

dessa tre kriterier visar vilka premisser det finns för att beslutet ska tas och innovationen 

implementeras. Den enskilda individen berörs av implementeringen och i sin tur tar denne 

ställning till och avgör om vilka åtgärder som ska tas.  

 

Figur 1 

Förståelse - Förstår implementeraren betydelsen av innovationen. Har individen en 

förståelse för det berörda material som ges av innovatören?  

  

Kunnande - Kan implementeraren genomföra innovationen? Finns det tillräckligt med 

färdigheter, inflytande och handlingsförmåga för att genomföra uppgiften?  
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Vilja - Vill implementeraren genomföra innovationen? Det kan finnas många anledningar 

till att implementeraren inte vill genomföra den så som bristande intresse för förändring 

eller om det är eftersträvansvärt. 

 

Beslut – Tar implementeraren ett beslut att genomföra innovationen? (Lundquist, 1992). 

5. Metod 

I detta avsnitt och nästkommande avsnitt kommer Naturskolans pedagoger att benämnas 

som Naturskolan. Naturskolan innefattar de pedagoger som har deltagit i intervjuerna i den 

berörda kommunen samt de pedagoger som har observerats under observationstillfällena. 

De intervjuade lärarna kommer att benämnas som “en intervjuad lärare” eller “två av 

lärarna”, detta för att det inte är relevant vilken lärare som sa vad. Avsnittet är indelat i 

rubriker där undersökningsmetod, urvalsmetod och genomförande har underrubriker som 

benämns intervju och observation. Därefter beskrivs databearbetning och analys samt etiska 

aspekter.  

 

Studien har genomförts i par där båda studenterna har varit delaktiga i samtliga delar och 

arbetat gemensamt. Studenterna har sedan bearbetat texten tillsammans för att det ska finnas 

ett flyt i texten och att språket ska vara sammanhängande. 

 

5.1 Undersökningsmetod 

I denna studie valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och 

systematiska observationer med lärare i norra Sverige som har haft besök av Naturskolan. 

De lärare som intervjuades och de lärare som observerades är inte samma personer utan det 

är en urvalsgrupp som intervjuades och en urvalsgrupp som observerades.  
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5.1.1 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer användes där det inledningsvis skedde intervjuer med de personer 

som arbetar på Naturskolan och därefter intervjuades lärare som har tagit hjälp av 

Naturskolans arbetsinsats. Detta för att ta reda på vad Naturskolan gör och hur strukturen 

på deras arbete ser ut. Anledningen till att intervjuerna med Naturskolan skedde först var 

för att få ta del av deras arbetssätt och upplevda resultat innan vi fick ta del av de intervjuade 

lärarnas upplevelse.  

 

Intervjun var en semistrukturerad intervju där det var förberedda frågor som besvarades av 

informanten. Intervjun var flexibel när det gällde ordningsföljd på frågorna och informanten 

kunde därmed prata mer ingående om de frågor som ställdes. Det ställdes även följdfrågor 

till informanten om svaret inte upplevdes som utförligt eller uppfyllt.    

 

5.1.2 Observationer  

Efter dessa intervjuer hade ägt rum skedde observationer av 

Naturskolans lektioner utomhus. En anledning till valet att göra observationer var för att 

skapa en egen bild av vad Naturskolan och lärarna gör praktiskt under besöken och inte 

enbart få höra deras version under intervjuer. Innan observationerna skulle genomföras 

behövdes en tydlig bild av vad som skulle observeras under lektionerna. Därför 

valdes det att göra ett observationsschema över det som var intressant för detta arbete (se 

bilaga 3).  

 

Observationen var en systematisk observation vilket innebär att observationerna utgick från 

samma observationsschema för att överensstämma mellan observatörerna. Systematisk 

observation valdes för att kunna registrera vad lärarna och Naturskolan faktiskt gjorde 

istället för vad de sa att de gjorde. Denscombe (2018) menar att om alla deltagande 

observatörer använder precis samma schema blir koncentrationen densamma för alla parter. 

Detta gör att händelserna som observerats stämmer överens eftersom det redan är uttalat 
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vad som skulle observeras i observationsschemat.  Observationerna blev objektiva eftersom 

det var två observatörer. Det ökade tillförlitligheten när samma observationsschema 

användes och liknande data samlades in (Denscombe, 2018).   

 

5.2 Urvalsmetod  

Här beskrivs metoden för urvalet. Inledningsvis presenteras urvalsmetoden för 

intervjuerna och därefter presenteras urvalsmetoden för observationerna.  

 

5.2.1 Intervju 

Urvalet skedde genom ett subjektivitetsurval för att hitta rätt typ av informanter till det 

specifika ämnet. Dessa personer valdes för att de med största sannolikhet hade den 

kvalitativa informationen som eftersträvas inom ämnet. Urvalet för detta arbete gjordes 

genom att kontakta en person som är verksam inom Naturskolan i en kommun i norra 

Sverige via mail. Denna person hade en av oss redan varit i kontakt med i ett annat ärende 

så vi var inte helt främmande för denne. Detta blev då ett så kallat snöbollsurval 

(Denscombe, 2018) då personen på Naturskolan vidarebefordrade detta mail till övrig 

personal på Naturskolan för att öka chanserna till fler informanter. Sedan efterfrågades 

information om vilka matematiklärare i samma kommun som hade varit i kontakt med 

Naturskolan och vi fick deras mailadresser för att kunna kontakta dem personligen.   

 

Det som visas i tabellerna nedan är de lärare på skolorna och de pedagoger på Naturskolan 

som har intervjuats. Tabell 1 visar hur många år lärarna har arbetat som lärare och vilka 

ämnen de undervisar i, främst att de alla undervisar i matematik. Tabell 2 visar Naturskolans 

erfarenhet och vad de har för utbildning.  
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Tabell 1 

 Erfarenhet Ämne 

Lärare 1  

 

Har arbetat som lärare i 23 

år. 

Svenska, SO, Bild, NO, 

Matematik och engelska.  

Lärare 2 Har arbetat som lärare i 10 

år. 

Svenska, Matematik, SO 

och NO. 

Lärare 3 Har arbetat som lärare 

senaste sju åren men har 

vikarierat som lärare under 

kortare perioder innan det 

också.  

Svenska och Matematik. 

Lärare 4 Har arbetat som lärare i 20 

år.  

Matematik och NO. 

 
Tabell 2 

 Erfarenhet Utbildning 

Naturskolan 1  Har arbetat på Naturskolan 

i 28 år. 

Biolog, lärare 

Naturskolan 2 Har arbetet på Naturskolan 

i 14 år. Tidigare lärare i 10 

år. 

Biolog, mellanstadielärare 

SO, NO, teknik, musik och 

idrott. 

Naturskolan 3 Har arbetat på Naturskolan 

i 13 år. Tidigare lärare i 11 

år.  

Lärarutbildning 1–7, SO 

och svenska  

  



 18 

5.2.2 Observation  

När urvalet för observationerna skulle ske, kontaktades Naturskolan för att ta reda på vilka 

matematiklärare som under denna termin skulle använda sig av Naturskolan som resurs. 

Därefter bestämdes dagarna för när observationerna av Naturskolan och lärare skulle ske. 

Observationstillfällena valdes genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga de 

matematiklärare som skulle besökas av Naturskolan i nära tid (Denscombe, 2018).  

 

5.3 Genomförande  

I detta avsnitt presenteras genomförandet i två olika underrubriker där den ena beskriver 

genomförandet av intervjuerna och den andra beskriver genomförandet av observationerna.  

 

5.3.1 Intervju  

När intervjufrågorna var färdigformulerade gjordes två pilotintervjuer, den ena med en 

blivande ämneslärare och den andra med en yrkesverksam universitetslärare för att se om 

frågorna var ställda på rätt sätt och enkla att förstå. Dessa pilotintervjuer gjorde det möjligt 

att förtydliga intervjufrågorna med små medel för att kunna få svar på det som var 

efterfrågat samt träna på intervjuteknik. Det gjordes även en pilottranskribering av den 

andra intervjun dels för att lyssna igenom intervjufrågorna mer noggrant men också för att 

prova på att transkribera innan de verkliga intervjuerna. Under intervjun var det en ledare 

av intervjun och den andra var lyssnare och ställde eventuella följdfrågor till informanten. 

Detta för att den som inte ledde intervjun skulle kunna fokusera fullt på svaret för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor.  

 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats för att underlätta för dem. Innan 

informanterna fick ta del av de forskningsetiska principerna och vad arbetet skulle handla 

om så bjöds de på fika och det småpratades för att skapa förtroende och minska på 

nervositeten (David & Sutton, 2016). Innan intervjun påbörjades, 

tillfrågades informanten om samtycke för inspelning under intervjun för att underlätta 
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transkribering, ingen av informanterna hade någon invändning mot detta. Intervjun 

påbörjades med bakgrundsfrågor för att värma upp informanterna. Sedan följde frågorna 

om Naturskolans arbete (se bilaga 1–2).   

 

Efter genomförda intervjuer påbörjades transkribering och när de transkriberades valdes 

enbart det som var relevant för studien, irrelevant information sållades bort då det enda som 

är intressant var det som sas kring utomhusmatematik, Naturskolan samt fortbildning eller 

kompetensutveckling.  

 

5.3.2 Observation 

Under denna studie genomfördes fem observationer där två av dem var observationer av 

utomhusmatematik och tre av dem var observationer av utomhuspedagogik i andra ämnen. 

Anledningen till att det valdes att göra observationer på andra ämnen än matematik, var på 

grund av att det inte fanns tillräckligt med observationsmöjligheter på matematiktemat. Men 

i detta fall spelade det mindre roll då det inte var ämnet som låg i fokus under dessa 

observationer, utan det var överföring av kompetens till läraren samt hur mottaglig läraren 

valde att vara för denna fortbildning. 

 

När observationen genomfördes använde observatörerna samma observationsschema (se 

bilaga 3) för att kunna se och observera så mycket som möjligt på ett likvärdigt sätt. Lärare, 

elever och Naturskolan informerades om att syftet endast var observationer och 

observatörerna skulle vara icke-deltagande i undervisningen. Det var en öppen och icke-

deltagande observation då observatörerna endast stod vid sidan av lektionen och varken 

kommenterade eller påverkade det som skedde i undervisningen. De klasser och lärare som 

var berörda visste syftet för besöket men inte exakt vad som observerades under lektionen 

(Larsen, 2009). Eleverna var också medvetna om att det inte var de som observerades utan 

att det var Naturskolan som observerades. 
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5.4 Databearbetning och analys 

Metoden för att analysera detta arbete var en innehållsanalys, detta är en kvalitativ metod 

för att analysera data utifrån de observationer och intervjuer som har genomförts. I 

innehållsanalysen upptäcktes de värderingar som fanns i intervjuerna genom att vi jämförde 

svar, både positiva och negativa (Denscombe, 2018). Inledningsvis transkriberades 

datamaterialet, därefter kategoriserades samtliga lärares svar genom att färgkoordinera varje 

svar till ett gemensamt dokument utifrån de frågor som ställdes. Då gavs en tydlig bild över 

vad varje informant svarat på samma fråga. För att sedan kunna diskutera kring Dysthes 

fyra aspekter som nämnts ovan.  

 

Sedermera kategoriserades detta utifrån de frågeställningar studien bygger på men även 

utifrån Lundquist (1992) modell (se figur 1). När detta gjordes kunde dessvärre inte 

frågeställningen “Vilka didaktiska arbetssätt och artefakter användes i Naturskolans arbete 

i utomhusmatematik och hur överförs de till lärarna?” besvaras korrekt. Observationerna 

och intervjuerna besvarade inte vilka arbetssätt Naturskolan använder i sin undervisning. 

Däremot framkommer det hur Naturskolan arbetar didaktiskt samt hur de strukturerar 

lektionerna.  

 

För att strukturera upp lärarnas svar ytterligare valdes tabeller som metod (se bilaga 4). 

Tabellerna utformades utifrån de fyra kategorierna i Lundquist (1992) modell (se figur 1). 

Här syntes det tydligt vad varje lärare hade uttryckt under dessa intervjuer enligt 

kategorierna. Senare under arbetet gjordes en kompletterande datakategorisering av alla 

specifika meningar där lärarna pratade om matematikämnet. Detta gjordes genom att söka 

efter citat där lärarna och Naturskolan nämner orden “matte” eller “matematik” i 

transkriberingen. 
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5.4 Etiska aspekter  

Informanten fick information om studiens syfte och metod samt vad och hur intervjun skulle 

användas. Informanterna är alla myndiga och kan ta egna beslut. Alla informanter 

gav muntligt samtycke och de informerades även om att materialet skulle vara 

konfidentiellt och att de är anonyma. De informerades om att materialet enbart ska användas 

i denna studie samt att det inspelade materialet förstörs efter avslutat arbete 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet som framkommit under intervjuerna och observationerna som 

har genomförts. Dessa är kategoriserade utifrån de forskningsfrågor som studien har sin 

utgångspunkt i. Utifrån kategoriseringen passar resultatet in under flera rubriker, därav sker 

upprepningar eftersom vissa resultat blir relevanta under flera rubriker. Direkta citat i 

resultatet presenteras i kursiv stil mellan citationstecken. I detta avsnitt kommer även 

begrepp från det sociokulturella perspektivet att användas.  

 

6.1 Stöd för lärarnas appropriering av medierande artefakter och Naturskolans 

arbetssätt 

Här beskrivs hur lärarna erhåller Naturskolans artefakter och gör de till sitt eget samt hur 

Naturskolan arbetar. Detta görs först genom att presentera hur Naturskolan beskriver sitt 

arbetssätt, sedan hur lärarna upplever det.  

 

6.1.1 Naturskolan 

Naturskolan arbetar med fortbildning “för lärare med elever”. Naturskolan är en kommunal 

resurs och detta resulterar i att det gäller enbart till skolor i den berörda kommunen. Om en 

friskola eller en skola i en annan kommun väljer att betala för Naturskolans resurser, så är 

de också välkomna. När Naturskolan träffar en skola för att genomföra fortbildning visar de 

lärarna hur de kan arbeta utomhus. Naturskolan beskriver sitt arbete som "en handledning 
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som läraren själv ska ta över senare, det blir lättare att ta över taktpinnen då man 

synliggjort möjligheterna för läraren på plats”. Ett av målen är att visa läraren hur det kan 

skapas intresse bland eleverna, detta gör Naturskolan genom att först träffa eleverna 

inomhus, där de försöker inspirera och skapa intresse om det specifika ämnet. 

 

”Ja och ge exempel också hur man kan arbeta utomhus inte bara i 

naturvetenskapliga ämnen också i annat. […] oftast väljer man olika inriktningar 

varje gång.” 

 

Naturskolan i den berörda kommunen uttrycker att “allt vårt är ert”. Allt deras fysiska 

material samt de kunskaper de besitter om utomhuspedagogik delar de med sig till lärare i 

kommunen. Naturskolan har inte sitt material publikt för allmänheten, utan det är något som 

de erbjuder till temaklasserna de besöker.  Det sker en kontinuerlig mailkontakt med de 

lärare Naturskolan ska kompetensutveckla, där de delar de med sig av lektionsplaneringar 

och vad lärarna kan arbeta med både innan och efter besöken. Tanken är att ge inspiration 

och stoff för vidare arbete med utomhusmatematik. Naturskolan vill framhäva att det inte 

behöver vara så svårt att arbeta med utomhusmatematik, utan att det snarare handlar om 

struktur, vana och trygghet.   

 

”Vi vill inspirera dem till att använda uteklassrummet och utomhuspedagogik 

behöver ju inte betyda att man bara jobbar med natur. Utomhuspedagogik kan 

handla om att man jobbar med närsamhället, skolgården, utematte. Många 

skolgårdar har gjort delar av skolgården anpassad för matte. Asfalten har de 

sifferormar som man kan använda sig av på en lektion. Och är det nära till kan 

tröskeln vara lite lägre att man gör det också.”  

 

Utöver lektionsmaterial har även Naturskolan ett förråd med fysisk friluftsutrustning 

som lärare i berörd kommun kan låna. Detta gör lärare via Naturskolans webbsida eller 



 23 

Facebook, något som Naturskolan är väldigt tydliga att förmedla till skolorna och 

uppmuntrar dem att göra. De vill förse skolklasserna med övningar och material samt 

synliggöra läroplanens mål, så att lärarna ska känna sig trygga med att de själva gör 

jobbet, fast på en annan plats och på ett annat sätt.  

 

Naturskolan har inga krav på läraren, men de förväntningar som finns är att de ska vara med 

och se hur gruppen kan hanteras i olika situationer. Lärarna ska vara delaktiga under hela 

dagen och finnas där som ett stöd för barnen men även för att få möjlighet att betrakta 

gruppen från sidan. Att iaktta och betrakta är något Naturskolan uppmuntrar. Innan arbetet 

med Naturskolan börjar genomförs det ett möte utan elever, där bestäms tillsammans med 

Naturskolan vilka datum och vilket tema man vill arbeta med.  

 

”Inte fyra gånger, utan då har vi ett tema vid varje träff. Så att en träff är utematte, 

vi vill gärna jobba med fyra olika teman.” 

 

6.1.2 Lärarna 

Samtliga lärare upplever att det finns en tydlig struktur i upplägget av Naturskolans 

lektioner som är enkel att förstå. En intervjuad lärare beskriver lektionerna och Naturskolan 

som "väldigt seriösa där lektionerna är upplagda på ett vetenskapligt sätt”. De ser även en 

tydlig koppling till läroplanen med det arbete Naturskolan gör.  Övningarna Naturskolan 

har, oavsett om det är matematik eller något annat ämne det handlar om, är gruppstärkande 

och det ges möjlighet att se gruppen utifrån. Däremot upplever inte en intervjuad lärare att 

matematik är Naturskolans starkaste ämne.  

 

”Nä det skulle jag inte säga. För det är så pass få övningar, alltså några övningar 

har jag ju som Naturskolan har gjort men oftast när jag går ut och har nån form 

av matematik utomhus alltså när jag så antingen då gör jag ju någonting som vi 

håller på med i klassrummet” 
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En av de intervjuade lärarna tycker att upplägget är bra, men skulle vilja ha något nytt 

innehåll att arbeta kring då den läraren har träffat Naturskolan vid flera tillfällen, med nya 

klasser och upplever att det inte sker någon förändring i Naturskolans arbete. Eftersom 

Naturskolans arbete ska vara ”fortbildning för lärare med elever” så tycker den intervjuade 

läraren att det är viktigt att presentera något nytt material. En annan intervjuad lärare 

upplever att läraren inte behöver vara “Uppfinnar-Jocke” då de verktyg och redskap 

Naturskolan medierar är beprövade. Att komma på nya övningar blir inte lika nödvändigt 

då de delat ett helt uppslag med idéer och lektioner som kan användas i undervisningen och 

approprieras. 

 

Två av de intervjuade lärarna har även fått förberedelsematerial som innehållit information 

om vad som kommer hända under lektionen och förslag på vad de skulle kunna förbereda, 

som att t ex läsa eller se film. Naturskolan ställer inga krav på läraren att detta ska 

genomföras, utan det är ett förslag som stöd för elever och lärare.  

 

De berörda lärarna känner inte till att det finns någon “metodbank” tillgänglig men de säger 

att de övningar som Naturskolan kommer med får de ta del av.  Att Naturskolan delar med 

sig av fysiska material som kan lånas hos dem är ingenting någon av de intervjuade lärarna 

känner till. Att det via deras webbsida kan bokas och lånas material så som luppar eller 

håvar, är nytt för samtliga lärare.  
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6.2 Hur organiseras arbetet?   

Under denna rubrik presenteras först hur arbetet organiseras från Naturskolans sida och 

därefter hur det upplevs från de intervjuade lärarna. 

 

6.2.1 Naturskolan 

Naturskolan erbjuder temaklasser, där det är möjligt för både för- och grundskolor att bli en 

av dessa. En temaklass får träffa naturskolan fyra dagar under en termin, dessa dagar arbetar 

naturskolan med lärare och elever med ett specifikt tema och temat bestäms gemensamt 

med lärare under en förträff. De erbjuder även fortbildning för enbart pedagoger och lärare 

utanför skoltid så som föreläsningar och seminarier. “Ska man lära sig om livet måste man 

gå ut i samhället och inte göra det i ett klassrum, man måste tillsammans utforska och 

undersöka i samhället” menar grundaren av Naturskolan i den berörda kommunen.    

 

“Det vi gör, där vi verkligen har försökt tänka till det är ju alltså hur lägger vi upp 

vårat arbete så att det faktiskt ska bli ett konkret verktyg för de lärare vi träffar. 

Det kan man säga att vi har gjort genom att träffa klassen vid flera tillfällen, 4 

eller 5 gånger. […] Vi har fokuserat på kvalitet istället för kvantitet. […] Och det 

är också i syfte att, dels att lärarna kan se på eleverna att det sker en progression 

att dom måste vänja sig vid lärandemiljön […].”  

 

Arbetet påbörjas via mailkontakt med berörd lärare där Naturskolan och läraren bokar en 

förträff. Vid förträffen bestämmer de tillsammans innehållet och vilka teman de ska arbeta 

med utifrån vad klassen gör just nu, de kommer även överens om datum som passar de 

inblandade. Naturskolan har en checklista med vissa punkter som de går igenom, däribland 

material, mat eller annan utrustning för att genomföra arbetet. De använder sig av ledorden 

“boklig bildning och sinnlig upplevelse” för att förstärka och kunna koppla arbetet inne i 

klassrummet till det som händer utomhus.   

 



 26 

“Också för lärarnas del att fundera kring, man är ju väldigt styrd av 

läroplansuppdraget. Att man får syn på att det går lika bra att uppfylla det ute som 

inne, eller det är ett bra komplement till inne. […] Där är matte ett bra exempel, 

för det är så oerhört kopplat till läroboken många gånger och klassrummet. Och 

där vet vi ju att vi har elever som bara ‘alltså en kubikmeter’ hur ska de förstå det 

när det tittar i en bok. Sen går man ut och bygger det med pinnar och helt plötsligt 

trillar det ned en pollett […]. 

 

Naturskolan har provat olika modeller där lärarna ska dokumentera eller göra något till nästa 

tillfälle, de försöker inspirera lärare till att göra något mellan träffarna. Tidigare träffade 

Naturskolan lärare fem gånger per termin, nu har de ändrat sin struktur och träffar lärarna 

vid fyra tillfällen istället. Naturskolans har därför ett önskemål att läraren ska göra den femte 

tillfället på egen hand. Det finns en förväntan på att berörda lärare ska göra en aktivitet 

efteråt, men det är inget krav.  

 

I slutet av terminen har de en uppföljningsträff där de utvärderar vad som har hänt och hur 

det har gått. Det förekommer att Naturskolan har bett lärare att sätta upp ett pedagogiskt 

mål under förträffen så det kan följas upp senare vid utvärderingen. Det pedagogiska målet 

kan vara t ex: “Vad vill jag utveckla som pedagog när det gäller utomhuspedagogik”.   

 

6.2.2 Lärarna 

De intervjuade lärarna får mail från Naturskolan i slutet av varje termin med information 

om att det är dags att söka för nästkommande termin. Samtliga intervjuade lärare ansökte 

om att få Naturskolan till sin klass. När beskedet att Naturskolan valt lärare bokas en tid för 

ett möte. Under detta möte bestäms vilket tema som är mest intressant och informerar 

Naturskolan vad som arbetas med i klassen just nu. Detta görs för att kunna använda dagarna 

som ett komplement till det eleverna arbetar med inomhus. Sedan kommer Naturskolan ut 
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till skolan för att genomföra lektionen som är väldigt välstrukturerad och har en tydlig röd 

tråd.  

 

Två av de intervjuade lärarna upplever inte Naturskolans arbetsinsats som fortbildning för 

dem utan som en aktivitet för eleverna, en av dessa visste inte att fortbildning var syftet med 

Naturskolans arbete. Men samtliga lärare tycker att det hade varit acceptabelt om det hade 

funnits krav på ett för- och efterarbete från Naturskolan för att det tydligare skulle bli 

fortbildning eller kompetensutveckling för lärare. 

 

6.3 Lärarens fortsatta arbete 

Här presenteras hur bestående är Naturskolans arbete ute i de skolorna som de har 

samarbetat med. Inledningsvis presenteras vad Naturskolan gör för lärarens fortsatta arbete, 

därefter presenteras lärarnas syn på arbetet.   

 

6.3.1 Naturskolan 

I och med att Naturskolan i den berörda kommunen har ändrat upplägget i sitt arbete, från 

tidigare fem temadagar till nu fyra temadagar önskar Naturskolan återkoppling från läraren 

av den femte lektionen. Läraren återger då olika lektioner de konstruerat och genomfört på 

egen hand, till exempel väljer vissa att arbeta vidare med det de gjorde med Naturskolan 

och andra påbörjar nya arbeten. När Naturskolan ger exempel på vad lärare har gjort nämner 

de utställningar av träd och knoppar. De nämner även att vissa använt sig av materialet de 

arbetade med och utvecklat det.  

 

Naturskolan hoppas att de har gett inspiration och att de berörda lärarna ska känna sig 

tryggare. De vill även påvisa att svårigheterna med att gå ut som ett komplement till arbetet 

man gör inomhus inte är så stora. De väljer att åka ut till skolorna för att “kompetensen ska 

stanna kvar” och vara ekonomiskt och organisatoriskt lindrigt för skolan. När Naturskolan 
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kommer ut till de berörda skolorna får läraren se vad som kan göras i den miljö som de 

använder sig av i sitt eget arbete. 

 

Enligt Naturskolan kommer återkoppling från lärare när de har gjort något ofta spontant, 

och i vissa fall har de inte tid att återkoppla. Naturskolan säger även att det finns lärare som 

upplever att det endast är en kul grej och inte utnyttjar Naturskolan till fullo, fast det finns 

ett reellt behov för klassen eller för läraren. Allt detta försöker Naturskolan att kartlägga 

genom utvärderingar och uppföljningsträffar efter terminens slut.  

 

6.3.2 Lärarna 

En av de intervjuade lärarna upplever att Naturskolan är experter på ett visst ämne och 

kommer till skolorna och lär ut det ämnet. Läraren upplever därmed inte att det skett någon 

fortbildning i ledarskap eller pedagogik utan enbart i ämnet. Samtidigt menar läraren att 

ämnesinnehållet som de lär ut har underlättat när läraren själv ska hålla i lektioner utomhus.  

 

”Sådana där enkla grejer att jag bara har gått före och satt upp, gjort en sån där 

tipsrunda och då har den ändå, den kan innehålla frågor om helt annat, alltså sånt 

som vi då har läst om i andra ämnen, men egentligen då bara för att komma ut i 

friska luften. Men sen har jag naturligtvis även haft frågor som bygg på de som vi 

gjort med Naturskolan för att påminna och ta det en vända till” 

 

Den läraren som har träffat Naturskolan flera gånger skulle vilja ha något nytt, visa på vad 

man mer kan göra utomhus i matematik. Läraren upplevde inte att det var någon 

fortbildning förutom ämnesinnehållet och skulle därför vilja ha mer förslag på vad som kan 

göras utomhus i matematik.   

 

“Alltså själva upplägget har jag nog ingenting emot, jag skulle nog, ja alltså 

utifrån det ni säger att det ska vara utbildning för den vuxna känna alltså mer på, 
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jag skulle nog hellre tänka, men ge mig någonting nytt. Där är ju jag, ge mig 

någonting nytt.” 

 

6.4 Sammanfattning av intervjuresultat 

Samtliga lärare vill att Naturskolan ska komma till deras klass och dela med sig av sin 

expertis. Efter Naturskolans besök har de visat att utomhusmatematik inte behöver vara så 

svårt. Naturskolan som innovatörer ger idéer och material till lärarna för att förenkla 

framtida arbete med utomhusmatematik. De har även visat områden i skolans närmiljö som 

finns tillgängliga för klassen utan att de behöver transportera sig långa 

sträckor.  Naturskolan har visat på tillgängligheten och en struktur som förenklar arbetet 

utomhus. Alla lärare förstår strukturen av undervisningen. Tryggheten att gå ut och hålla i 

lektioner i matematik har kommit efter Naturskolan har varit på besök för att de har 

förmedlat ett lektionsinnehåll som gjort det lättare att vara utomhus. Naturskolan visar hur 

man kan arbeta med utomhusmatematik. Naturskolan ställer inget krav på lärarens fortsatta 

arbete därmed måste läraren själv besluta huruvida de vill implementera utomhusmatematik 

i sin framtida undervisning. 

 

6.5 Lärarnas agerande under observationerna 

Då det enbart genomfördes fem observationstillfällen och majoriteten av de observerade 

lärarna inte var interagerande och nyfikna gavs inte mycket observationsmaterial. Vilket 

gjorde att detta avsnitt inte innefattar lika mycket material som vore önskvärt. Under de 

observationer som genomfördes framgick det hur fem olika lärare på olika skolor agerade 

under Naturskolans insats. Det observerades även hur Naturskolan delade med sig av sina 

idéer och artefakter. Naturskolan delade under samtliga observationstillfällen med sig av 

artefakter, det vill säga någon typ av fysiska redskap eller verktyg.  

 

Varje lektion inleddes inomhus med repetition eller något intresseväckande material, där 

eleverna var delaktiga. Fyra av de observerade lärarna var ej närvarande eller gjorde något 
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annat under inledningen av lektionen. På en av de observerade lektionerna hade Naturskolan 

en genomgång av en lek och tilldelade roller, där gick den observerade läraren in och hjälpte 

till med gruppindelning för leken. Under samtliga observerade lektionstillfällen var det 

ingen av lärarna som var delaktig när Naturskolan förberedde lekar och avgränsningar med 

hjälp av rep, eller ställde följdfrågor till varför Naturskolan hade avgränsat ytan. Fyra av de 

observerade lärarna deltog aktivt under samtliga lekar. En av de observerade lärarna frågade 

Naturskolan hur leken gick till steg för steg framför eleverna. 

Vid ett av observationstillfällena fick eleverna i uppgift att göra eld. Under denna uppgift 

gick läraren runt och fotograferade eleverna. Samma lärare valde även att fotografera 

whiteboardtavlan där dagboksanteckningarna var dokumenterade i slutet av dagen. 

7. Diskussion och Analys  

Syftet med den här studien var bland annat att se vilka effekter Naturskolans insatser har på 

matematiklärarnas undervisning samt hur de påverkar lärarnas fortsatta undervisning. Även 

att få fördjupad insikt om deras arbetssätt och överföringen av expertkunskap i 

utomhusmatematik. I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras och diskuteras utifrån 

Dysthes fyra aspekter på lärande och med hjälp av Lundquist modell (se figur 1). När lärarna 

har intervjuats har samtliga fått frågan Fortsätter ni arbeta med matematik utomhus? och 

därför kommer även Beslut kunna besvaras. De andra stegen i analysen; förstår, kan, vill 

kommer också att kunna bidra till att analysera resultatet med hjälp av intervjuernas samt 

observationernas resultat. Naturskolan är innovatörer som presenterar en idé som de ska 

föra in i verksamheten. För att det ska ske en implementering krävs det att Naturskolans 

kompetenser träder fram och att läraren, enligt implementeringsteorin (Lundquist, 1992), 

förstår, kan och vill samt att de tar ett beslut. Avslutningsvis görs en metoddiskussion.  
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7.1 Naturskolans arbete med matematikundervisning i skolorna 

Under denna rubrik kommer vi diskutera både första och andra forskningsfrågan. Det 

diskuteras delvis hur Naturskolan organiserar sitt pedagogiska arbete i matematik men 

också deras arbetssätt och hur det överförs till lärarna. Efter terminen säger Naturskolan att 

det sker en utvärdering för läraren. Dock är detta något som inte överensstämmer med 

utsagorna från alla lärare. Insulander och Salander (2018) menar att nyckeln till en 

framgångsrik skola är att kontinuerligt dokumentera, analysera och utvärdera tillsammans 

med kollegor. När utvärderingen inte är tydlig för läraren kan det leda till att framgången 

för Naturskolans arbetsinsats försummas. 

Naturskolan anser att de är tydliga med att det är “fortbildning för lärare med elever”. Med 

detta menar de att de kommer ut till skolorna och tar över klassen. Läraren ska betrakta och 

iaktta. Dels för att kunna se klassen från ett annat perspektiv men också för att kunna se hur 

Naturskolan arbetar och agerar i olika situationer. Även om lärare missat detta kan det bli 

fortbildning för denne trots att det skett ett missförstånd, om läraren använder tiden till att 

analysera och utvärdera. Jordet (2014) hävdar dock att det bör följas upp av en konversation 

där det ges utrymme till att reflektera. 

 

Naturskolan har en tydlig struktur i sitt arbete när de väl är i klassrummet. Detta 

överensstämmer med alla intervjuer och observationer som har genomförts. De samlar först 

klassen inomhus för att skapa intresse om ämnet, sedan går de ut och gör övningar för att 

använda alla sinnen för att förstärka lärandet (Molander, 2012). Med detta visar 

Naturskolan, enligt en av Dysthes (2003) aspekter att det är viktigt att vara i samma lärmiljö 

som eleverna för att kunna instruera färdigheter och kunskaper. De skapar mening och 

innebörd för eleverna genom att interagera med dem i sin egen lärmiljö. 

 

Därefter går de inomhus och reflekterar över vad de har gjort, vad de har lärt sig samt vad 

som har varit roligt. Detta visar att Naturskolan bedriver en effektiv undervisning för 

eleverna, men när det inte är tydligt för lärarna att det är fortbildning för dem så är det inte 
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säkert att de dokumenterar. För att det ska ske en kompetensutveckling räcker inte 

berättelser av vad man minns eller spontana anteckningar utan det krävs systematisk 

dokumentation (Insulander & Selander, 2018). 

 

7.1.1 Vad vill lärarna? 

För att Naturskolan ska påbörja arbetet i en klass så krävs det att läraren ansöker, vilket 

tyder på att det finns en vilja från läraren att Naturskolan ska komma till klassen. Det 

behöver inte betyda att det finns en vilja att utvecklas inom utomhuspedagogik utan det kan 

vara en vilja att få en avlastning i yrket. Under intervjuerna framkommer det dock att de 

lärare vi intervjuat inte ansökt om Naturskolan som en “kul grej”. En av de intervjuade 

lärarna beskriver att denne hade haft större vilja i efterhand att veta mer och interagera mer 

genom att ställa frågor till Naturskolan för att få ytterligare fortbildning. När Naturskolan 

möter en lärare, besitter de olika typer av kunskap. Därför är det viktigt att Naturskolan 

kommunicerar med lärarna på skolan. När detta sker är lärandet distribuerat, detta innebär 

att kunskapen är uppdelad. Ny kunskap kan skapas när man utnyttjar den distribuerade 

kunskapen (Dysthe, 2003). Eftersom kommunikationen mellan läraren och Naturskolan var 

bristande blev inte lärandet distribuerat i detta fall och skapandet av ny kunskap blev 

eventuellt lidande. Däremot sker det informella samtal under träffarna mellan klasslärare 

och Naturskolan, där de ibland kan förtydliga varför de gör på ett visst sätt. Under dessa 

informella samtal kan det finnas utrymme att dela erfarenheter. Därav blir lärandet 

distribuerat (Dysthe, 2003). Naturskolans samlade erfarenheter är uppbyggda under lång tid 

och är mer praktisk, även kallad personlig kunskap, vardagskunskap eller 

vardagserfarenhet. Svårigheterna med detta är att formulera dessa till ord. Det blir därför 

viktigt att ställa frågor. För att utveckla yrket är det då viktigt att så mycket som möjligt av 

dessa erfarenheter formuleras i ord och dokumenteras (Wenestam & Lenedahls, 2005).  
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7.1.2 Hur vill lärarna att fortbildningen ska ske?  

För att det ska bli fortbildning vill de intervjuade lärarna att upplägget på fortbildningen 

skall vara tydligare. De vill veta vad det finns för förväntningar på dem samt att de får 

tydliga tips på för- och efterarbete som de kan genomföra. De intervjuade lärarna skulle inte 

ha något problem med att Naturskolan ställde krav på de klasser och lärare de besöker och 

en annan intervjuad lärare uttrycker även en vilja att de skulle likna NTA-lådorna. Att 

Naturskolan skickar ut färdiga arbeten och arbetssätt med tillhörande material som de kan 

använda sig utav. Önskemål från de intervjuade lärarna var att fortbildning skulle ske utan 

elever för att sedan få hålla i egna lektioner och återkomma med återkoppling.  

 

7.2 Naturskolans didaktik och användning av artefakter i utomhusmatematik 

Som tidigare nämnts är strukturen på Naturskolans arbetssätt väldigt tydlig. Det går att 

koppla deras arbetssätt med eleverna till hur både Jordet (2014) och Molander (2012) menar 

att man ska arbeta för att förstärka och befästa undervisningen. Hur Naturskolan arbetar 

med lärare är inte lika tydligt utifrån de intervjuer som genomförts med berörda lärare. Från 

Naturskolans sida ställs inga krav på de lärare som ska fortbildas utan det uttrycks ibland 

önskemål. När det finns lärare som inte uppfattar dessa önskemål kan syftet och målet 

misstolkas och därför inte uppnås. I ämnet matematik krävs en djupare förståelse för att 

kunskaperna ska kunna tillämpas (Malmer, 2002), vilket lärarna inte får då det inte sker 

någon kontinuerlig dokumentation, analys eller utvärdering (Insulander & Selander, 2018). 

Naturskolan säger att de utvärderar efter varje termin, och majoriteten av de intervjuade 

lärarna nämner en sådan utvärdering. Att Naturskolan skulle stanna kvar efter varje 

lektionstillfälle och analysera och utvärdera dagen tillsammans med lärarna är däremot 

ingenting som har observerats eller nämnts under intervjuerna. 

 

Naturskolan överlämnar artefakter som kan vara redskap eller verktyg som är framtagna 

genom tidigare erfarenheter och kunskap (Dysthe, 2003) som ett stöd i processen till att lära. 

Artefakterna kan vara allt från lektionsplaneringar till luppar. När Naturskolan lämnar över 
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eller visar en lektionsplanering kan detta ses som dokumenterad erfarenhet och kunskap. 

Dessvärre ges ingen tid till att gå igenom dessa artefakter så att läraren får möjlighet att 

stödjas till att appropriera dessa till sina egna. Med hjälp av ett verktyg blir lärarens kunskap 

större, när det med hjälp av ett verktyg tas del av tidigare erfarenheter. Alla praktiska 

verktyg som Naturskolan delar med sig av blir därför viktiga i lärarens fortsatta arbete med 

utomhusmatematik. Det viktigaste medierande redskapet är dock språket (Dysthe, 2003). 

Detta blir viktigt i matematik då det matematiska språket spelar en viktig roll för att förstå 

och implementera (Karlsson & Kilborn, 2015).     

 

Överlämningen av artefakter sker ibland via mail till läraren både före och efter varje 

lektionstillfälle. Men det kan också ske spontant under en lektion att läraren får behålla 

material som Naturskolan använde sig utav och det finns även möjlighet att kontakta 

Naturskolan för att låna material. Att ha tillgång till material som underlättar för 

undervisningen är något som de intervjuade lärarna är överens om att det gör steget till att 

bedriva utomhusundervisning mindre. Genom att läraren använder sig utav dessa artefakter 

drar de nytta av Naturskolans erfarenheter och kan utöka lärarens potential i sin 

utomhusundervisning (Dysthe, 2003). Enligt Dysthes aspekter på lärande är lärandet 

medierat då det sker en överlämning av artefakter och lärarna använder sig utav dem i sin 

framtida utomhusundervisning.  

 

För att Naturskolan ska kunna föra över sin kunskap som de anskaffat via lång erfarenhet 

är det viktigt att ställa frågor. För att yrkesområdet ska kunna föras vidare och utvecklas är 

det viktigt att så mycket som möjligt av experternas erfarenheter formuleras och 

dokumenteras (Wenestam & Lenedahls, 2005). Utifrån de observationer som gjorts ges inte 

detta möjlighet till då Naturskolan lämnar skolan direkt efter avslutad lektion. Brynolf 

(2012) menar att erfarenheter styr handlande och attityder, tillgången till dessa erfarenheter 

kan ge tillgång till resurser som blir nödvändiga i utomhuspedagogik (Brynolf, 2012). 
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7.2.1 Vad förstår lärarna?  

Det finns skillnader i Naturskolans och lärarnas syfte med insatsen. Naturskolan beskriver 

sin insats som “fortbildning för lärare med elever” medan de intervjuade lärarna tycker att 

det är en elevaktivitet. Detta visar på att lärarna inte förstår det huvudsakliga syftet med 

Naturskolans insats. Under intervjuerna med lärarna framkommer det att de förstår hur det 

kopplas till läroplanen och det man ska kunna kopplas innehållet i undervisningen inomhus. 

Lärarna tycker att Naturskolan har en tydlig struktur med ett bra ämnesinnehåll samt att 

konceptet är tydligt. Däremot blir konceptet otydligt då de inte förstår att fortbildningen ska 

vara för dem och inte för eleverna. Naturskolan har visat lärarna att det inte behöver vara 

svårt att gå utomhus för att bedriva undervisning och detta är något de alla förstår. 

Övningarna som Naturskolan genomför med eleverna förstås av lärarna och lärarna 

upplever även att det är övningar de kan göra själva. Detta visar ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, eftersom det krävs kommunikation och interaktion mellan 

människor. Med hjälp av språket har människor en förmåga att dela erfarenheter med 

varandra, människor kan låna och byta information, kunskaper och färdigheter. Detta gör 

människan till en bra resurs för att skapa och överföra praktiska färdigheter (Säljö, 2005). 

 

7.3 Förändringar i lärarnas arbete med utomhusmatematik  

De intervjuade samt de observerade lärarna har alla tagit ett beslut att ansöka om att få 

Naturskolan till sin klass. Under besöken tar de observerade lärarna olika beslut så som att 

fotografera, jobba med annat, aktivt delta, hämta kaffe eller titta på telefonen. Alla dessa 

beslut kan påverka deras fortsatta arbete med utomhuspedagogik. Att ta dessa beslut går att 

koppla till deras vilja.  

 

Några av de intervjuade lärarna beskriver sitt fortsatta arbete efter Naturskolans insatser 

som relativt oförändrat. De lärare som använde sig av utomhusmatematik tidigare har 

fortsatt göra det. Däremot har de fått hjälp med mer struktur och idéer som de fått ta del av 

från Naturskolan. De lärare som inte använde sig av utomhusmatematik innan Naturskolans 
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besök har en önskan om att göra det, men det har ännu inte blivit av. Trots att de känner sig 

rikare på material och kunskap har de inte implementerat detta i sin vardagliga undervisning 

som ett komplement till inomhusundervisningen i matematik. Lundquist menar att om 

lärarna inte förstår implementeringen måste förmedlaren, i det här fallet Naturskolan 

tydliggöra innebörden av detta för läraren, detta kan ske genom att Naturskolan upplyser 

och utbildar lärarna på ett tydligare sätt. Om läraren då inte kan genomföra 

implementeringen har Naturskolan möjlighet att utöka lärarnas kapacitet att använda 

åtgärder genom att förse dem med artefakter. Den största problematiken är om lärarna inte 

vill genomföra implementeringen som Naturskolan kommer med. För att komma tillrätta 

med detta måste Naturskolans pedagoger påverka lärarna vilket kan vara besvärligt då 

lärarnas bristande vilja kan ha olika motiv (Lundquist, 1992). 

 

Endast en av de intervjuade lärarna kan med säkerhet säga att det femte tillfället, som 

nämnts tidigare som ett önskemål från Naturskolan, har genomförts. Samma lärare har även 

haft matematiklektioner utomhus där de arbetat med artefakter, så som lektionsplaneringar. 

Detta visar på nyttovärde i undervisningen, Naturskolan demonstrerar ett arbetssätt för 

lärarna och hur de ska kunna använda och dra nytta av detta arbetssätt i sin fortsatta 

vardagliga undervisning. Men beslutet att bedriva utomhusundervisning vidare kan bero på 

att läraren inte känner tillräckligt med nyttovärde. Tanken är att läraren ska få inspiration 

och stoff för vidare arbete med utomhusmatematik (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

 

Samtliga intervjuade lärare är överens om att Naturskolan har visat nya platser de kan 

bedriva utomhusundervisning på, samt hur dessa platser kan användas. Detta har gjort att 

lärarna känner sig tryggare att bedriva utomhusundervisning. Utemiljön i skolan och 

naturen kan ge nya möjligheter att arbeta, det finns gott om utrymme att använda praktiska 

metoder där eleverna får använda kropp och sinne i samspel (Jordet, 2014). Dock räcker det 

inte med en plats att bedriva utomhusundervisningen på, lärarna behöver lära sig det 

matematiska språket och hur de ska kunna applicera orden i rätt kontexter och sammanhang 



 37 

för att kunna skapa en mening (Popov, 2016). Som tidigare nämns upplever en av de 

intervjuade lärarna inte att det är någon fortbildning för lärare utan snarare en aktivitet för 

elever och då finns det risk för att denne lärare inte lär sig det som krävs för att kunna 

bedriva en meningsfull utomhusundervisning. 

 

Detta stämmer överens med det Timperley menar om inställning och det Ryan och Deci 

nämner om motivation. Alla de intervjuade lärarna är utbildade till lärare och har en formell 

kompetens och samlade erfarenheter (se tabell 1). Trots detta är de inte fullärda (Timperley, 

2013). När lärare ansöker om fortbildning från Naturskolan finns det ett behov, antingen 

från eleverna eller lärarens sida. Om behovet är att lösa ett problem i undervisningen eller 

att förbättra elevernas resultat kommer det finnas motivation till att förändra 

undervisningen. Är däremot behovet avlastning för läraren kommer det inte att finnas någon 

motivation att förändra undervisningen även om de är intresserade av Naturskolans 

arbetssätt (Timperley, 2013). Detta är något som Ryan och Deci (2000) bekräftar med Self-

determination-theory att läraren kräver en inre motivation för att förändring ska ske i deras 

arbetssätt. Har inte läraren en inre motivation kring utomhusmatematik kommer denne 

troligtvis inte använda sig av detta i sin framtida undervisning. Timperley (2013) menar att 

många lärare kommer till utbildningar i professionell utveckling med inställningen om att 

det inte finns mycket de kan lära sig. I intervjuerna med lärarna uttrycker en lärare att denne 

bland annat är bättre på att samla grupper än Naturskolan. Har lärare den inställningen från 

början och att det inte finns något att utveckla eller lära så kommer det troligtvis inte ske 

någon förändring i den lärarens agerande. 

 

Naturskolan i den berörda kommunen menar att om man ska lära sig om livet måste man gå 

ut i samhället och tillsammans utforska och undersöka. En av Dysthes (2003) aspekter på 

lärande är att det ska vara situerat. Lärandet ska sättas i ett perspektiv där autentiska 

aktiviteter som liknar livet utanför skolan är viktigt. Aktiviteterna ska skapas utifrån 

utbildningens mål att skapa ett livslångt lärande. Var en person lär blir en viktig del i vad 
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som faktiskt lärs (Dysthe, 2003). Gahamanyi (2010) bekräftar också detta genom att anse 

att autentiska uppgifter motiverar elever att engagera sig i kritiskt tänkande kring 

matematik. Detta har Naturskolan visat lärarna genom att ge tillgång till närmiljön och visa 

var lärarna kan bedriva utomhusundervisning samt hur det kan genomföras. Som tidigare 

nämnts är samtliga lärare överens om att Naturskolan visat att det inte behöver vara svårt 

att gå utanför klassrummet och arbeta. En fördel med detta är att eleverna får fysisk aktivitet 

och frisk luft. Men för att få en ökad lust och förståelse krävs det att undervisningen ska 

vara ett komplement till det som görs i klassrummet (Molander, 2012). 

 

7.3.1 Vad kan lärarna? 

För att veta vad lärarna kan har det gjorts observationer för att se hur de agerar. Under 

intervjuerna beskrev lärarna vad de anser att de kan, dock är detta inget som kunde bekräftas 

då dessa lärare inte observerades. Alla de intervjuade lärarna gjorde ett för- eller efterarbete 

i samband med Naturskolans insats, där de kan koppla Naturskolans innehåll till vad de gör 

i klassrummet. Detta visar att lärarna kan ämnet eller ämnesinnehållet för att använda det i 

sin undervisning. Dessvärre upplever några av de intervjuade lärarna att de inte kan använda 

sig av utomhusmatematik då det inte finns tid eller resurser i form av extra personal för att 

gå ut med en klass. Naturskolan har visat lärarna områden i deras närmiljö som de kan 

använda sig av i sin utomhusundervisning och detta beskriver de intervjuade lärarna som 

underlättande i deras arbete. Efter avslutad insats av Naturskolan upplever de intervjuade 

lärarna sig tryggare att gå ut och bedriva undervisning. Just för att de fått tillgång till 

material, miljö och struktur. 

 

  



 39 

7.4 Metoddiskussion 

Under detta avsnitt kommer de två olika metoderna att diskuteras och även varför det valdes 

att göra både observationer och intervjuer som metod. Validiteten och reliabiliteten av detta 

arbete kommer också att diskuteras. Avslutningsvis diskuteras analysverktyget närmare.  

 

7.4.1 Intervjumetod  

Att genomföra semistrukturerade intervjuer med informanter ansikte mot ansikte kan göra 

att de som intervjuar kan avläsa informantens sanning och relevans samtidigt som data 

samlas in. Men å andra sidan kan detta också påverka de data som samlas in, då varje 

informant kan påverkas av sammanhanget (Denscombe, 2018). Under intervjuerna som 

genomfördes var det svårt att tyda om informanterna talade sanning eller ej då de var 

främmande för oss innan intervjuerna genomfördes. För denna studie skulle det även vara 

svårt att upprepa intervjuerna då följdfrågorna ställdes utifrån informantens svar.  

 

Under intervjuerna som genomfördes kunde vissa följdfrågor bli påståenden tolkade utifrån 

deras svar, detta kan göra att informanternas tankar påverkas som därmed kan leda till att 

de säger saker de annars inte skulle ha sagt. Ett exempel på en sådan fråga är ”Så då är inte 

ämnet det viktigaste för er, utan utomhuspedagogiken?”. Denscombe (2018) nämner att 

någonting som kunde vara negativt med att genomföra intervju som metod är att det baseras 

på vad informanten säger snarare än vad den faktiskt gör i praktiken. Därför valdes 

det även att göra observationer av Naturskolans arbete ute på fältet. 

 

7.4.2 Observationsmetod 

Denscombe (2018) nämner att de nackdelar som finns med en systematisk observation är 

att en sådan typ av observation kan förenkla situationer genom att utelämna eller förvränga 

subtiliteter som gör att observatörerna missar dubbla innebörder i situationer. Sedan kan 

observatörernas deltagande påverka den naturliga miljön oavsett om de är aktiva 

observatörer eller ej (Denscombe, 2018). I och med att det var två observatörer med 
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identiska observationsscheman minskade risken för utebliven information. 

Observationstillfället diskuterades direkt utifrån samma observationsschema vilket gjorde 

att informationen hade hög validitet. Under genomförandet av observationerna var det 

ingenting som märktes om pedagogen på Naturskolan eller läraren i klassen påverkades av 

de deltagande observatörerna, däremot påverkades eleverna av deltagandet. De blev nyfikna 

och intresserade av syftet med besöket samt vilka anteckningar som fördes under 

observationerna.  

 

7.4.3 Tillförlitlighet 

Observationer valdes för att få en bekräftelse av Naturskolans svar på intervjufrågorna. 

Dessvärre kunde inte de intervjuade lärarna observeras och på så sätt försvagades 

validiteten.  Men å andra sidan observerades fem andra lärare där man kunde dra paralleller 

utifrån deras agerande till de intervjuade lärarnas svar. För få en ökad tillförlitlighet skulle 

det vara mer optimalt att både intervjua och observera lärarna. 

 

7.4.4 Analysverktyg 

Analysverktyget för detta arbete var att kategorisera de berörda lärarnas svar utifrån de 

frågor som ställdes under intervjun. Sedan kategoriserades dem enligt Lundquist modell (se 

bilaga 4) för att fortsättningsvis kunna diskutera kring Dysthes aspekter på lärande. Genom 

att färgkoordinera varje svar under samma fråga gavs en tydlig bild om svaren 

överensstämde eller inte. Att sedan kategorisera svaren efter Lundquists modell var svårare 

då det är svårt att se vad någon vill, kan, eller förstår. Detta blev alltså en tolkningsfråga 

utifrån de svar lärarna angett. Beslut blev tydligare att se då läraren svarade på om den 

fortsatt arbeta med utomhusmatematik eller inte efter Naturskolans insats.   
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8. Slutsats 

Naturskolan beskriver sin arbetsinsats i skolorna som fortbildning. Dessvärre håller inte alla 

lärare i denna studie med om detta då de inte har uppfattat arbetsinsatsen som fortbildning 

för dem, utan snarare som en elevaktivitet. De förändringar som sker i lärarnas fortsatta 

arbete med utomhusmatematik är inte stora. Lärarna upplever att de har fått med sig ett 

koncept och en struktur som visar att utomhuspedagogik inte behöver vara svårt. Lärarna 

upplever också att de lärt sig mer om var de kan bedriva utomhusundervisning i sin närmiljö. 

Naturskolan upplevs av lärarna som experter på sitt arbete dessvärre utnyttjar inte lärarna 

deras expertkunskaper fullt ut.  

 

Naturskolan får ansökningar från väldigt många skolor i kommunen men kan endast ta emot 

ett 20-tal per termin. Naturskolan försöker då välja lärare och klasser de inte har besökt 

tidigare för att kunna sprida utvecklingen av utomhuspedagogik ytterligare. 

 

Syftet med studien var att utveckla kunskap om effekten av Naturskolans insatser påverkar 

matematiklärarens undervisning samt få en fördjupad insikt om deras arbetssätt och hur de 

överför sina expertkunskaper i utomhusmatematik. Detta besvaras inte fullt ut i studien då 

dels Naturskolans övergripande mål var utomhuspedagogik och inte ett specifikt ämne. 

Samt att informanterna inte upplevde att matematikdelen var Naturskolans starkaste sida. 

 

8.1 Slutreflektion 

Naturskolan vill veta vad lärarna tycker och gör detta via en utvärdering som skickas ut efter 

besöken. Istället för att skicka ut en utvärdering skulle Naturskolan kunna stanna kvar efter 

varje avslutad lektion för att direkt reflektera över och diskutera med lärarna vad som har 

hänt under dagen. Inte enbart för lärarnas vinning utan också för Naturskolans skull. 

Reflektion är bra för alla. Dessa reflektioner skulle även kunna ge Naturskolan möjlighet 

att få konkreta tips från lärarna för att utvecklas i sitt eget arbete.   
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Att få kontakt med informanter som har haft Naturskolan i matematik var problematiskt. 

Det hade varit önskvärt om mängden informanter hade varit större för att få en större 

spridning och en tydligare bild av Naturskolans arbete. Arbetet har därför begränsats då 

endast fyra lärare har intervjuats, däremot kunde observationerna tillföra ytterligare 

information. 

 

Om Naturskolan skulle ställa krav på vad som förväntas av lärarna skulle syftet med 

fortbildningen kanske kunna bli tydligare. 

9. Vidare forskning 

Skulle resultatet bli annorlunda om det ställdes krav på lärare eller rektorer från 

Naturskolans sida? Hur skulle effekten av Naturskolans insatser påverkas om läraren och 

Naturskolan slöt ett avtal, där förväntningar från båda parter existerar?  

 

I Sverige finns flertalet Naturskolor som går under Naturskoleföreningen. De arbetar för att 

främja och stödja utvecklingen av utomhuspedagogik i Sverige. Vad gör andra Naturskolor 

för att främja utvecklingen jämfört med Naturskolan i studiens berörda kommun? Att göra 

en jämförande studie på samtliga Naturskolor i landet och undersöka vad som gör dem mer 

eller mindre framgångsrika i sitt arbete för att främja utomhuspedagogik skulle vara 

intressant att göra. Vad behöver Naturskolan som nämns i studien göra för att bli mer 

framgångsrik i utvecklingen av utomhuspedagogik?  

 

Under genomförandet av intervjuerna i denna studie möttes olika attityder till fortbildning 

från lärarnas sida. Timperley (2013) beskriver att lärare kan ha inställningen att de inte finns 

mycket att lära sig under fortbildning. Vad är det som påverkar lärares inställning och attityd 

till fortbildning? Detta är några frågor som dök upp under studien. De skulle kunna vara 

underlag för vidare forskning 
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11. Bilagor 

Bilaga 1  

Intervju Naturskolan  

 

Bakgrundsfrågor 

Fråga 1 

Hur länge har du arbetat på naturskolan?  

 

Fråga 2 

Har du arbetat som lärare tidigare?  (måste man vara lärare för att arbeta här?) 

• Om ja, när utbildade du dig till lärare? Vilken “typ” av lärare? 

• Om nej, har du någon annan utbildning?  

 

Hur överförs kompetensen från naturskolan? 

 

Fråga 1 (Vi vill veta om det finns en efterfrågan) 

Hur ser efterfrågan ut?  

(Vem tar initiativ till kontakten? Hur stort tryck är det? Hur sker urvalet? 

 

Fråga 2 (Vilka pedagogiska tankar ligger bakom? Fortbildning?)  

Hur ser de pedagogiska tankarna ut när ni planerar ert besök? 

 

(Hur är besöket från er strukturerat/uppbyggt?) 

• före besöket?  

• under besöket?  

• efter besöket?  

 



 

Fråga 4 (Krävs det förkunskaper eller vissa förberedelser, t.ex. material innan? Vad 

förväntas av klassläraren efter besöket?)  

Vad förväntas av klassläraren,  

• inför besöket? 

• under besöket? 

• efter besöket? 

 

(Kan ni ge exempel på vad lärare har gjort någon gång?) 

 

Fråga 5 (Är det systematisk fortbildning ni arbetar med eller en gång som en kul grej?) 

Vad gör ni för att klassläraren ska fortsätta arbeta utomhus med matematik? 

• Gör ni det före, efter, under? 

 

Fråga 6 (Hur upplever Naturskolan att kunskapsöverföringen sker? / i vilka former sker 

det kunskapsöverföring?) 

Vilka idéer (kompetenser, förmågor, vilka saker blir du som lärare bättre på?) förmedlar ni 

till läraren som ni besöker?  

 

Fråga 7 (Överföring av artefakter, sker det någon?) 

Delar ni med er av något material till de lärare ni besöker?  

• Om ja, hur sker denna delning? 

• Om nej, varför inte? 

 

Fråga 8 (Hur nytänkande, pedagogisk tanke kontra verklighet) 

Finns det något i ert upplägg ni skulle vilja ändra på? (framtidsvisioner) (Verksamheten i 

framtiden, förändringar, förbättringar, utvecklingar) 

Om ja, vadå? 

Om nej, varför? 



 

 

Fråga 9 (Finns det någon innovation eller går man bara på det man vet fungerar? När 

väljer man att prova på nya saker och nya lektioner?)  

När ni träffar klasser, går ni bara på rutin och håller i lektioner som ni vet fungerar på 

olika typer av klasser eller planerar ni en lektion utifrån den klass ni ska träffa?  

 

Ni möter olika klasser, hur beter ni er utifrån ert material? 

 

Fråga 10 (Hur utvecklas Naturskolans kompetens? Om de förväntas fortbilda andra, hur 

fortbildar de sig själva?)  

Vad gör ni för att utvecklas som lärare i utomhusmatematik? (Autodidakter) 

 

(Var finns fungerande planeringar, dokumenterar ni? Hur dokumenteras erfarenheter? Hur 

sprids erfarenheter?) 

 

Fråga 11 

Är lärarna alltid med när ni har er undervisning? Hur ser ni på det? 

 

  



 

Bilaga 2 

Intervju lärare 

 

Bakgrundsfrågor 

Fråga 1 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Fråga 2 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

Hur överförs kompetensen från naturskolan? 

Fråga 1 (Är det svårt att få kontakt med dem? Hur ser behovet ut?)  

Hur sker den inledande kontakten med naturskolan? 

 

Fråga 2 (Ser ni någon pedagogisk tanke bakom deras besök?)  

Hur är besöket från naturskolan strukturerat/uppbyggt? 

• före besöket? 

• under besöket? 

• efter besöket? 

 

Fråga 3 (Krävs det att eleverna har förkunskaper innan Naturskolans besök?) 

Hur ska ni förbereda er inför besöken med naturskolan? Finns det någon förväntning på er 

som klasslärare? (Från naturskolans sida) 

 

Fråga 4 (Är Naturskolan bara en kul grej eller används det som fortbildning för lärare? 

Hur man kan arbeta utomhus?)  

Fortsätter ni arbeta med matematik utomhus? (I vilka former?)  

 



 

Fråga 5 (Sker det någon kompetensöverföring från naturskolan till klassläraren) 

Vilka idéer (i matematik) (kompetenser) förmedlar naturskolan till dig som lärare? 

• Vilka kompetenser att undervisa matematik utomhus förmedlar naturskolan till er 

under/före/efter besöket? 

 

(När du säger att du har fått fortbildning, kan du ge något exempel på vad du har fått?) 

 

Fråga 6 (Sker det någon överföring av artefakter?) 

Får ni ta del av något material av naturskolan? 

 

Fråga 7 (Vad skulle göra besöket mer lärorikt för klassläraren?) 

Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att besöket/besöken var upplagda? 

• Tid? 

• Plats? 

• Material? 

• Förarbete? 

• Fortbildning? 

 

Fråga 8 (Lär sig lärarna något av besöket, delar naturskolan och läraren syn på 

fortbildningen?) 

Upplever du att det är en fortbildning i matematik utomhus för dig som lärare? 

 

Fråga 9 

Har du något exempel på hur du har kunnat gjort i din undervisning som du har fått hjälp 

av naturskolan att få eleverna intresserade t.ex.?  



 

Bilaga 3  

Mall för observation med naturskolan 

Naturskolan  Klasslärare  

Får läraren någon uppgift?  Vilka frågor ställs till Naturskolan?  

Berättar naturskolan varför han/hon gjorde på ett 

visst sätt 

 Är läraren aktivt deltagande observatör?   

Överlämnar naturskolan några artefakter?  Ser läraren det som en “avlastning” att slippa 

hålla i en egen lektion? t.ex. tittar ner i sin 

mobil under lektionen?  

 

Hur många öppna frågor ställer Naturskolan till 

eleverna? Exempel? 

 

 Dokumenterar läraren vad som sker under 

lektionen?  

 

Hur många stängda frågor ställer Naturskolan till 

eleverna?  

Exempel? 

 

 Utnyttjar läraren tiden att få se hur eleverna 

beter sig i ett uteklassrum?  

 

Dokumenterar Naturskolan någonting under 

lektionen? 

 

 Vill läraren ta reda på Naturskolans 

beprövade erfarenhet?  

 

 

 

  



 

Bilaga 4  

  Förstår  Kan   Vill   Beslut  

Lärare 1   • Får material 

före och 

efter 

naturskolans 

besök  

• Hur man 

lägger upp 

och 

strukturerar 

utan att det 

blir tråkigt.  

• Det går 

enkelt att 

koppla till 

läroplanen.  

• Kopplar 

besöken till 

sin egen 

undervisning.  

• Gå ut 

spontant 

• Lära 

sig 

mer, 

känner 

sig inte 

fullärd 

• Har fortsatt att arbeta 

med matematik utomhus 

men uppföljningen blir inte 

längre än förberedelserna.   

• Ser det inte som ett 

komplement till 

matteboken utan mer som 

att det är kul att vara ute.   

• Använder sig av 

tipsrundor som bygger på 

naturskolans arbete.  

• Känner sig tryggare att 

gå ut efter Naturskolans 

besök med 

ämnesinnehållet.   

 

 

 



 

  

  

  Förstår  Kan  Vill   Beslut 

Lärare 2  •  Tydligt 

pedagogiskt 

upplägg. 

• Konceptet 

att det inte 

ska vara 

svårt. 

 

 

• Ingen 

fortbildning 

för läraren. 

• Tydligare 

veta förarbete 

och 

efterarbete. 

• Hade kunnat 

vara mer 

vetgirig och 

interagerande.  

• Det måste inte 

vara så speciellt.   

• Använder 

utomhusundervisning 

som en morot till att 

uppnå mål i 

klassrummet.   

• Lärt sig 

hur tillgängligt det 

är.  

• Använder det för 

att lära känna 

varandra och göra 

gruppstärkande 

övningar.   



 

 

  

 

 

  Förstår   Kan  Vill  Beslut  

Lärare 3  •  Struktur 

och 

tydlighet. 

• Fått mod 

till att 

prova. 

• Det 

behöver 

inte vara 

så 

krångligt 

•  Får ett 

uppslag, 

behöver inte 

vara 

Uppfinnar-

Jocke  

•  Fotar, 

skriver 

dagbok 

•   Höll i det femte 

tillfället. 

• Har blivit inspirerad.   

• Har haft 

matematiklektioner ute där 

de har arbetat med 

problemlösningsstationer.   

• Lärt sig struktur som 

fungerar utomhus   

• Fått mod att gå ut.  

  Förstår  Kan  Vill  Beslut 

Lärare 4  • Har ej förstått 

att det är en 

fortbildning för 

lärare med elever.   

• Geografin och 

miljön. 

• Gruppstärkande 

övningar 

• Tydligt koncept 

• Klarar av 

att göra 

övningarna 

själv.   

•  Ha 

någonting 

nytt.  

• Lektionsinnehållet 

har ökat tryggheten 

att gå ut.   

• Den aktiva delen 

har hen tagit med 

sig.   

• Har skrivit 

ned tankar efter 

lektionen. 
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