
Ht 2010 
Examensarbete, 15 hp 
Lärarprogrammet grundskolans tidigare år, 210 hp 
Institutionen för matematik och matematisk statistik 

 

Kottar, rörelse och frisk luft i 
undervisningen 
En studie om elevers syn på utomhusmatematik 

Lisa Edholm 



  

 

Sammanfattning 
Forskning visar att matematikundervisningen i skolan är för stillasittande och 
läroboksbunden. Utomhusmatematik som ämne har potential att överbrygga dessa brister i 
den ordinarie matematikundervisningen samtidigt som elevernas kunskaper i matematik 
utvecklas. Detta tillsammans med att forskning visar att elevers lust att lära i matematik 
påverkas positivt av konkreta upplevelser och praktisk tillämpning ledde fram till syftet med 
studien. Syftet är att beskriva elevers perspektiv på utomhusmatematik. De frågeställningar 
som besvaras i undersökningen handlar om elevers uppfattningar om utomhusmatematik och 
deras antaganden om varför de har utomhusmatematik. Studien är förankrad i ett 
sociokulturellt perspektiv och för att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har en 
fenomenografisk ansats valts där eleverna har besvarat en enkät samt att sex elever har 
intervjuats enskilt. Det utgör huvudresultatet i undersökningen. För att få en kontext till detta 
har en lärare intervjuats samt att fyra matematiklektioner utomhus har observerats. Samtliga 
lektioner har genomförts av den intervjuade läraren. Resultatet visar att ingen elev är negativ 
till att ha utomhusmatematik. Eleverna kan se både positiva och negativa delar med 
pedagogiken. Några av de positiva delar de kan se är att de får frisk luft och får lära sig saker, 
medan kyla och avsaknad av lekar nämns som negativa delar. De ser sitt eget lärande under 
lektionerna och kan ge antaganden om varför de har utomhusmatematik. Alla eleverna är 
eniga om att de vill fortsätta att ha utomhusmatematik även i fortsättningen.  
  
Nyckelord: matematik, utomhuspedagogik, tidigare år, elevers perspektiv 
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1 Inledning 
Min studie handlar om utomhusmatematik i skolans värld. Valet av ämne till denna studie 

tycker jag känns intressant och relevant med tanke på mitt intresse för matematik och för att 

hitta variation i den undervisningen. Att valet föll på just utomhusmatematik hänger ihop med 

mitt nyfunna intresse för utomhuspedagogik som jag fick i och med att jag i somras läste en 

kurs som hette ”Utomhuspedagogik”. Jag funderar på om utomhusmatematik är lösningen på 

skolmatematikens problem att undervisningen är stillasittande och läroboksbunden? 

Skolverkets granskning (2003) visar att praktisk tillämpning av matematiken och konkreta 

upplevelser av densamma positivt påverkar elevers lust att lära i matematik. Detta påverkade 

mitt val av perspektiv till att fokusera på eleverna och om utomhusmatematik får dem att 

känna lust att lära. Därför är mitt syfte att ta reda på elevernas perspektiv på 

utomhusmatematik. 

 

I andra ämnen har man /.../ infört laborationsmetoder. Vore det icke möjligt att göra 

sammalunda i matematiken? Skulle man icke även här kunna försöka att göra barnen 

till självständiga upptäckare? Skulle man icke kunna utbyta det reproduktiva arbetet 

mot ett mera skapande sådant? (Kruse 1910, s. 7) 

 

Ovanstående citat skrevs redan 1910 men enligt Malmer (2002) och Skolverket (2003) har 

hennes åsikter inte fått genomslag. Malmer (2002) menar att matematikundervisningen består 

av lärargenomgångar i helklass och tyst räkning i matematikboken där eleverna flyttar siffror. 

Detta styrks av Skolverkets granskning (2003) som visar att läroboken i tidiga åldrar får en 

central roll på matematiklektionerna och att färdighet går före förståelse. Lärobokens 

dominans bör minskas för att kvaliteten på matematikundervisningen skall ökas. Malmer 

(2002) har kommit fram till att det bara är när eleverna arbetar i matematikboken som det 

anses av lärare vara riktig och betydelsefull matematik. Om eleverna gör annat tar det tid från 

matematikboken vilket kan få konsekvensen att de inte hinner med alla sidor. Därför 

prioriterar lärare bort diskussioner, samtal och laborativa inslag i matematikundervisningen. 

Detta visar sig i Skolverkets granskning (2003) vara problematiskt eftersom det visat sig både 

i forskning och genom beprövad erfarenhet att barns första möte med matematik är otroligt 

viktig för deras fortsatta syn på och attityd till matematik och matematikundervisning. Mot 

bakgrund av den bild som ges ovan kan jag konstatera att matematikundervisningen inte 

stämmer överens med kursplanens (Skolverket 2000) intentioner: ”Utbildningen i matematik 
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skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer. /.../ Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, 

utforskande verksamhet och intuition” (s. 1-2). 

 

Enligt Olsson och Forsbäck (2006) finns det stora möjligheter att utnyttja utemiljön så att 

elevernas kunskaper i matematik kan utvecklas, att med andra ord använda sig av 

utomhusmatematik i undervisningen. Bergius och Emanuelsson (2008) tar upp att 

utomhusmatematik ger variation till den vanliga klassrumsundervisningen. De menar även att 

matematikundervisning utomhus aktiverar flera sinnen. Genom att ta tillvara på elevernas 

rörelsebehov i planerade aktiviteter utvecklas deras lärande och dessutom har klassen roligt 

tillsammans. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Med tanke på ovanstående vill jag ge en inblick i utomhusmatematikundervisning sett från 

eleverna, för att se om utomhusmatematik ger eleverna lust att lära. Mitt syfte är därför att 

studera elevers perspektiv på utomhusmatematik.  

 

För att uppnå mitt syfte skall jag besvara följande frågeställningar: 

• Vilka uppfattningar har eleverna om utomhusmatematik? 

• Varför tror eleverna att de har utomhusmatematik?  

1.2 Begrepp 
För att förtydliga syftet ges här en definition av begreppet elevers perspektiv och vilken 

skillnad det är mellan elevers perspektiv och elevperspektiv. I skolan kallas barn för elever. 

Halldén (2003) definierar och beskriver skillnaden mellan barnperspektiv och barns 

perspektiv som följande: ”Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett perspektiv 

som syftar till att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa eller för att studera en 

kultur skapad för barn. Sett som två ord blir det i stället att anlägga ett perspektiv eller fånga 

en kultur som är barnets. /.../ Barns perspektiv innebär emellertid att barnen själva har 

lämnat sitt bidrag”( s. 14). För denna studie innebär det att eleverna har intervjuats och fyllt i 

en enkät för att berätta och redogöra om sitt perspektiv, sin syn på utomhusmatematik.   

 

För att förtydliga den första frågeställningen ges här en definition av begreppet uppfattning. 

Enligt Nationalencyklopedin (2010) definieras det som ett ”personligt sätt att betrakta och 

bedöma ngt” där även orden mening och åsikt står inom parantes. Alexandersson (1994) tar 
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upp begreppet på detta sätt: ”När uppfattning beskrivs som en relation mellan människan och 

omvärlden är denna relation dynamisk till sin karaktär. Relationen förändras allt eftersom 

situation och sammanhang förändras. /.../Uppfattningar av en företeelse eller av ett objekt i 

omvärlden kan komma att förändras över tid” (s. 117). I denna studie definieras uppfattningar 

som elevernas personliga tankar och åsikter som de har i nuläget.  

 

2 Litteraturgenomgång 
I denna del presenteras litteratur och styrdokument som har relevans för studien. Syftet är att 

ge en bild av de områden som studien berör för att läsaren skall kunna tolka och förstå 

resultatet. Dessa områden är sociokulturellt perspektiv, matematik, utomhuspedagogik och 

utomhusmatematik. Studien är förankrad i ett sociokulturellt perspektiv och därför kommer 

detta område att förklaras. För att förstå utomhusmatematik måste läsaren ha en uppfattning 

om matematik och därför är även det området viktigt att ha viss kunskap kring. 

Utomhuspedagogik är kärnan i utomhusmatematik och för att kunna förstå utomhusmatematik 

måste läsaren även förstå utomhuspedagogikens intentioner. Därför kommer både forskning 

kring utomhuspedagogik, men även om utomhusmatematik eftersom det utgör studiens fokus, 

att beröras.   

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
I denna studie har ett sociokulturellt perspektiv antagits på elevernas lärande. Vad det innebär 

beskrivs nedan.  

2.1.1 Samspel och verktyg 
Ett sociokulturellt perspektiv öppnar nya dörrar för att se på och förstå lärande (Carlgren 

1999).  Det är lika viktigt att fokusera på verksamheten som de människor som skall lära sig 

något. Vygotskij ansåg att ”inre processer – det som finns inuti huvudet – har föregåtts av 

yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel, i specifika kulturella miljöer. 

Det är i människans yttre aktiviteter som hon skapar sig ett råmaterial för inre processer” 

(Strandberg 2006, s. 10). Med andra ord, lärande är en aktivitet där individen först tänker 

tillsammans med andra och med hjälp av mentala och fysiska verktyg (Strandberg 2006; Säljö 

2000). Sedan lär den själv. Vygotskij menar att det beror på att all utveckling sker två gånger, 

först socialt och sedan individuellt. Först via fysiska relationer och sedan som inre tankar hos 

varje individ. Om lärare möjliggör samspel mellan elever och lärare och mellan elever och 

elever gynnas elevernas lärande och utveckling. I samspel sker dialog och alla aktiviteter som 
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sker med lärande som mål gynnas enligt det sociokulturella perspektivet av dialog. Allt detta 

kan även kopplas till Lpo 94 (Skolverket 2006) där det går att läsa att skolan är en social plats 

där gemensamma erfarenheter skapar förutsättningar för lärande och utveckling där olika 

kunskapsformer bildar en helhet.  

 

Den proximala utvecklingszonen är tätt sammankopplat med det sociokulturella perspektivet 

och dess koppling till samspel (Strandberg 2006; Säljö 2000). Det handlar om att eleverna kan 

klara av uppgifter om de tar hjälp av en lärare, en klasskompis eller något hjälpmedel, som de 

inte skulle ha klarat av på egen hand. I ett sociokulturellt perspektiv är även begreppen 

redskap eller verktyg viktiga. Det är alltså de resurser, både intellektuella och fysiska som vi 

har hjälp av i vår vardag och som hjälper oss att klara av mer än vi skulle ha gjort annars. Det 

kan vara matematiska formler, språket, hävstången, miniräknaren eller ett 

rättstavningsprogram på datorn. Eleverna skall uppmuntras till att använda hjälpmedel.  

2.2 Matematik 

2.2.1 Lust att lära 
I Skolverkets granskning (2003) framhålls det att matematik är ett ämne som många har 

positiva erfarenheter av från skoltiden. Ett ämne som ger lust att undersöka och som utmanar 

och stimulerar. Det är även många som har negativa erfarenheter av ämnet och som har 

känslor av ångest och misslyckande. De upplever ämnet som meningslöst och svår att förstå 

och dessa känslor följer med dem upp i vuxen ålder. Detta kan även leda till att nästa 

generation ärver dessa känslor. Det framkommer i granskningen att ”när man som elev inte 

förstår eller ser nyttan med att lära något så försvinner också lusten. Den erfarenheten har 

många elever av matematikundervisningen i skolan. En undervisning som snarare premierar 

antalet räknade tal än kunskap och förståelse för ämnet” (s. 69). Ahlberg (2000) är av åsikten 

att om eleverna får en uppfattning av att man i matematik skriver siffror och så snabbt som 

möjligt ger rätt svar, kan deras bild av syftet med matematik bli felaktig. Bergius och 

Emanuelsson (2008) anser att matematik är så mycket mer än att bara göra snabba 

uträkningar. Räknandet är bara en del av matematiken.  

 

Skolverket (2003) har också upptäckt i sin granskning att matematik är det ämne som är mest 

läroboksberoende vilket både kan ha sina fördelar och nackdelar. Undervisningen kan 

utvecklas i positiv riktning om ett bra läromedel används men kan även leda till enformig 

undervisning samt att elever ogillar ämnet. I en avhandling om grundskolans 
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matematikundervisning skriven av Bjerneby Häll (2006) kommer hon fram till att nyblivna 

lärare finner ett värdefullt, nästan nödvändigt, stöd i läromedlet när de skall planera och 

genomföra matematikundervisning. Informanterna i hennes studie är besvikna över att de inte 

klarar av att genomföra de idéer de hade om matematikundervisning innan de började jobba 

som lärare.  

 

Skolverket (2003) har i granskningen kommit fram till faktorer som påverkar elevers lust att 

lära i matematik. Några av dessa faktorer är varierade lektioner gällande innehåll, läromedel, 

arbetssätt och arbetsformer. Detta överensstämmer med läroplanens (2006) intentioner om att 

läraren skall ”svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (s. 13). Det 

som elever i alla åldrar först nämner som stimulerande element till att lära i matematik är: ”att 

känna att man kan och förstår, att man lyckas och att man lär sig” (Skolverket 2003, s. 26). 

En annan viktig faktor för att eleverna skall motiveras och ha lust att lära är att som elev hitta 

relevans och meningsfullhet i matematikuppgifterna (Ahlberg 2000; Malmer 2002; 

Skolverket 2003). Som lärare måste man få eleverna att förstå hur viktig matematiken är. Det 

görs genom att undervisningen har något med elevernas verklighet att göra. Genom att koppla 

det abstrakta till konkreta händelser och exempel från verkligheten kan eleverna se hur 

matematik kan användas i vardagen. Eleverna skall få upptäcka och uppleva matematiken i 

miljön runtomkring dem. Det kan bidra till att eleverna blir mer engagerade och intresserade 

av ämnet. Ett mål att sträva mot i ämnet matematik (Skolverket 2000) är just att få eleverna 

att utveckla ett intresse för  matematik.  

 

Laborativa arbetssätt nämns i Skolverkets granskning (2003) som en faktor för lusten att lära. 

Även Malmer (2002) tar upp detta och menar att elever som får arbeta med ”hand och öga i 

kombination med att de berättar vad de gör och ser” (s. 92) kan lättare lära sig abstrakta 

begrepp. Detta är särskilt viktigt för elever med matematiksvårigheter som har svårt med 

abstrakta begrepp. Bergius och Emanuelsson (2008) menar, för att behålla elevers nyfikenhet 

och lust, att läraren måste uppmuntra och utmana dem i meningsfulla aktiviteter. De 

traditionella uppfattningarna kring matematik måste utmanas och istället skall ämnets andra 

aspekter som nyfikenhet, kreativitet och glädje framhållas. 

2.3 Utomhuspedagogik och utomhusmatematik 
Utomhusmatematik och utomhuspedagogik är tätt sammankopplat och det som är skrivet 

allmänt kring utomhuspedagogik går även att överföra på utomhusmatematik. Därför 
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presenteras båda dessa områden nedan. Fokus ligger på att beskriva vad utomhuspedagogik är 

och vad den syftar till samt vilka förtjänster utomhuspedagogik och utomhusmatematik har 

samt vilka svårigheter som finns.  

2.3.1 Komplement till den traditionella pedagogiken 
Nationellt centrum för miljö- och utomhuspedagogik [NCU] (2004) definierar 

utomhuspedagogik som ”ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer”. Detta 

innebär att platsen för lärandet är viktigt och att läromiljöerna vidgas till att även gälla natur 

och samhälle. Anders Szczepanski är enhetschef för NCU och en väldigt aktiv forskare inom 

utomhuspedagogikområdet och därför kommer detta avsnitt till största del att grundas på olika 

texter som han är delaktig i.  

 

Sanningen är den att i dagens samhälle har många människor inte en naturlig kontakt med 

naturen och vet inte hur variationsrik och vacker naturen är utan upplever den som farlig 

(Brügge & Szczepanski 2007). Genom att regelbundet vistas i naturen med eleverna lär de sig 

att upptäcka den och få ett intresse av att vistas i den. Utomhuspedagogik har till syfte att 

komplettera den traditionella pedagogiken som oftast sker inom rummets fyra väggar med en 

pedagogik där upplevelser i vår närmiljö och verklighetsanknytning skall vara basen för 

inlärningen (Brügge & Szczepanski 2007; Dahlgren & Szczepanski 2004; Molander, 

Hedberg, Bucht, Wejdmark & Lättman-Masch 2005; NCU 2010).  

 

Redan 1917 var Dewey inne på samma spår som ovanstående forskare och myntade uttrycket 

”att lära genom praktiskt arbete (learning by doing)” (Dewey & Dewey 1917, s. 57). Han 

menar att:  

Läraren och boken äro ej längre de enda undervisarna; händer, ögon, öron, ja, hela 

kroppen bliva kunskapskällor, under det att läraren och läroboken bliva: den förre 

startaren, den senare kontrollanten. Ingen bok eller karta kan ersätta personlig 

erfarenhet, de kunna icke träda istället för en verklig resa. Den matematiska formeln 

för en fallande kropp ersätter icke, att man kastar stenar eller nedskakar äpplen från 

ett träd (Dewey & Dewey 1917, s. 59-60). 

2.3.2 Varierad undervisning 
Strotz och Svenning (2004) anser att den bokliga bildningen är dominerande i samtal om 

kunskap. De vill vidga synen och få oss att använda mer engagerade vägar till kunskap. Vilket 
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även styrdokumenten betonar: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet” (Skolverket 2006, s. 5). Utomhuspedagogik är just en sådan väg. Detta behöver inte 

innebära att utomhuspedagogik måste bedrivas i skogen (Brügge & Szczepanski 2007; 

Dahlgren & Szczepanski 2004). Det kan även vara staden, soptippen, parken eller området 

kring skolan som är lärandemiljön. Det skall vara lika självklart att gå ut i skogen eller parken 

i närheten i undervisningen som att vara i klassrummet.  

 

Szczepanski (2007) anser att på grund av att vi inte längre är beroende av att röra på oss i vårt 

dagliga arbete har det påverkat vår hälsa negativt. Han anser att kroppen inte bara skall ”vara 

ett stativ som bär upp huvudet” (s. 14) utan rörelse skall vara ett stöd för lärandet. Detta 

stämmer överens med Lpo 94 (Skolverket 2006) som anger skolans uppdrag. Där står det att 

”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen” (s. 5). Szczepanski (2007) har som åsikt att utomhuspedagogik uppmanar till 

lärande i rörelse. Dessutom skriver Szczepanski och Brügge (2007) att det visat sig att 

utomhusverksamhet positivt ökar hälsan, koncentrationsförmågan, lärandet och motoriken. 

Utomhuspedagogiken skapar kunskap som består av reflekterad erfarenhet som är byggd på 

språket, upplevelser och erfarenhet (Brügge & Szczepanski 2007; NCU 2010). Den skapar 

inte bara kunskap som är verbal utan även  ”tyst” kunskap som inte går att formulera med ord, 

utan som sitter i musklerna och kroppen.  

 

Enligt Brügge och Szczepanski (2007) så har intresset för utomhuspedagogik ökat bland 

skolor och de tror att anledningen till detta är att lärare har insett vikten av en varierad 

undervisning. Alla våra sinnen aktiveras och vår nyfikenhet väcks. Motivationen och 

nyfikenheten ökas när inte bara klassrummet används som läromiljö utan att även uterummet 

används. Naturens färger, dofter och former gör att lärandet stimuleras. Uterummet har inte 

några väggar och lärandet är därför inte begränsat (Hedberg 2004). Eleverna utmanas ofta i 

högre grad utomhus än inomhus vilket gör att de tvingas samarbeta och då utvecklas deras 

sociala kompetens. Det har visat sig att elevernas förmåga att jobba i grupp fungerar bättre 

utomhus än inomhus (Brügge & Szczepanski 2007; Dahlgren & Szczepanski 2004).  

 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) har i en studie undersökt vilka 

uppfattningar lärare har om utomhusundervisning. Det som bland annat kommer fram är 

rörelsen i utomhusundervisningens positiva roll på lärandet och hälsan. Även att 
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verklighetsanknytningen är bättre utomhus än inomhus och att flera sinnen är aktiverade 

nämns av lärarna.  

2.3.3 Varför utomhusmatematik? 
Molander et al. (2005) anser att om läraren ibland har matematikundervisningen utomhus 

kommer fler elever att tycka att matematik är roligt. De har märkt att det är lätt att engagera 

elever i uppgifter bara de får vara utomhus. Eleverna minns länge efteråt vad som gjordes på 

lektionen. Eleverna kan göra mätningar och liknande med verkliga föremål och inte med 

ritade föremål i en bok (Olsson & Forsbäck 2006). Molander et al. (2005) anser att lärare skall 

skapa situationer där inte bara elevernas intellekt är med, utan även deras erfarenheter och 

fantasi. Detta kan kopplas till kursplanen för matematik (Skolverket 2000) där det står att 

eleverna med hjälp av sina erfarenheter från omvärlden utvecklar sina kunskaper i matematik. 

Hedberg (2004) anser att genom att göra aktiviteter utomhus istället för att göra dem i en 

matematikbok befästs begreppen bättre. Detta kan kopplats ihop med Brügge och Szczepanski 

(2007), som anser att med hjälp av utomhuspedagogik kan abstrakta begrepp konkretiseras i 

verkligheten, vilket kan kopplas till matematikens många abstrakta begrepp.   

 

I styrdokumenten finns inget uttalat skrivet kring utomhusmatematik. Däremot i kursplanen 

för matematik (Skolverket 2000) framskrivs problemlösningens centrala plats i matematiken i 

skolan. I samband med detta står det att: ”Många problem kan lösas i direkt anslutning till 

konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer. /.../ För att 

framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer”. Detta citat 

kan kopplas till utomhusmatematikens kreativa och konkreta lärandesituationer.   

2.3.4 Svårigheter 
Anders Szczepanski (Personlig kommunikation 2010, 25 november) ser ett problem i hur 

läraren skall kunna examinera kunskap som inte är textbaserad och han anser att det är brist 

på adekvat metodlitteratur inom utomhuspedagogik. Han har däremot inte kunnat hitta några 

direkta nackdelar med utomhuspedagogik vare sig fysiskt eller inlärningsmässigt. 

  

Många lärare har upplevt att eleverna blir livliga och aktiva och har svårt att känna ro vid 

undervisning utomhus (Ericsson 2004). Detta kan orsakas av att eleverna inte är vana vid att 

vara ute och blir därför oroliga och osäkra. Eller så förstår de inte att det är skolarbete när de 

är utomhus och reagerar därför på detta sätt. Väderförhållanden som snö, kyla, regn och blåst 
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kan vålla svårigheter och därför är det mer vanligt att vara ute i undervisningen under vår, 

sommar och höst (Brügge & Szczepanski 2007; Strotz & Svenning 2004). Bara eleverna är 

rätt klädda kan läraren vara utomhus även under vinterhalvåret. Det är dock viktigt att som 

lärare veta när det passar att genomföra en viss aktivitet utomhus. Det passar bättre att göra en 

fysisk aktivitet när det är kallt än att sitta stilla och lyssna på läraren som har en genomgång.  

 

Anders Szczepanski (Personlig kommunikation 2010, 25 november) anser även att 

undervisningens organisation med schemaläggning och uppdelning i tider där det är bestämt i 

förväg när eleverna skall ha rast, lunch och när de har lektion försvårar användandet av 

utomhuspedagogik i undervisningen. Strotz och Svenning (2004) fyller på detta genom att 

säga att negativa konsekvenser på elevernas intresse till undervisningen fås genom att ha 

utomhusundervisningen på en viss tid eller plats för att det är enkelt schemamässigt. Olsson 

och Forsbäck (2006) anser att det är viktigt att utomhusmatematiklektionerna inte blir 

lösryckta från resten av matematiklektionerna. Det är av vikt att eleverna kopplar lektionerna 

till sitt lärande i matematik. Därför måste lektionerna följas upp och samtalas kring i 

klassrummet. 

 

Szczepanski (2008) har i en studie undersökt lärares uppfattningar av utomhuspedagogik och 

vilka hinder de anger för att inte använda utomhuspedagogik i undervisningen. Det han 

kommer fram till är att många lärare inte vet hur, när och varför man skall bedriva 

undervisning utomhus. En annan viktig faktor som lärarna tar upp är vädret och att många 

elever saknar rätt utrustning för att kunna vara ute. Utomhus är det svårare för läraren att hålla 

koll på alla eleverna och vad de gör eftersom inga väggar hindrar dem och det menar 

Szczepanski att lärarna med viss rätt upplever som osäkert. Det är en trygghet och ligger en 

bekvämlighet i att vara i klassrummet med dess fyra väggar. Slutligen anges läromedlens 

starka bundenhet till klassrumsundervisning som ett hinder till att bedriva utomhuspedagogik.  

  

3 Metod 
I denna studie har en fenomenografisk ansats valts, vilket är en kvalitativ forskningsmetod 

som innebär att forskaren tar ”utgångspunkt i hur någon annan människa uppfattar en 

företeelse eller en aspekt i världen” (Alexandersson 1994, s. 116). Ansatsen har valts utifrån 

studiens frågeställningar. Enligt Starrin (1994) är det frågeställningarna som avgör studiens 

ansats. För att svara på studiens frågeställningar och därmed uppnå syftet har metoderna 
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intervju, enkät och observation använts. Lärare och elever har intervjuats enskilt med hjälp av 

en kvalitativ och semistrukturerad intervjuform. Det har gjorts öppna observationer av 

lektioner i utomhusmatematik på ett objektivt och semistrukturerat sätt. Dessutom gavs en 

mindre enkät om utomhusmatematik ut till eleverna. Nedan följer en beskrivning av 

metoderna, hur urvalet gjordes och hur undersökningen gick till i praktiken. Dessutom 

beskrivs hur empirin har bearbetats och analyserats.  

3.1 Urval 

3.1.1 Skolan 
Urvalet av klass och elever i denna undersökning gjordes utifrån kriterierna att 

utomhusmatematik skulle vara en del av undervisningen i klassen, inte något de bara gör en 

gång om året. Respondenterna skulle alltså vara delaktiga i utomhusmatematikundervisning. 

Anledningen till att erfarenhet av utomhusmatematik sågs som en viktig faktor, var att det 

ansågs som viktigt för att syftet skulle uppnås. En bekant som jobbar som skolledare tipsade 

om en skola som hon visste arbetade med utomhuspedagogik. Denna skolas senaste 

kvalitetsredovisning lästes och där stod det att de arbetade aktivt med utomhuspedagogik. 

Skolan kontaktades för att höra om de hade utomhusmatematik som en del av sin 

undervisning. Det framkom då från lärarna på skolan att eleverna i årskurs ett skulle passa bra 

för denna undersökning eftersom den klassen har utomhusmatematik systematiskt i 

undervisningen. Den aktuella skolan är en liten naturnära skola som ligger i Norrland i en 

medelstor stad och har elever från förskoleklass upp till årskurs tre. Skolan har arbetat 

medvetet med utomhuspedagogik i flera år. Tre av skolans pedagoger har utbildning inom 

utomhuspedagogik.  

3.1.2 Klassen 
Eleverna är under utomhusmatematiklektionerna uppdelade i två grupper som i denna studie 

kommer att benämnas för första halvklassgruppen och andra halvklassgruppen. Dessa grupper 

är uppdelade utifrån elevernas kunskaper i svenska men detta har under terminens gång även 

visat sig stämma med deras kunskaper i matematik. Första halvklassgruppen är den grupp där 

eleverna överlag har kommit längre i sitt matematiska tänkande. Innan, under tiden och efter 

datainsamlingen konstaterades att intervjuer av sex elever skulle ge studien tillräckligt med 

empiri att kunna bygga uppsatsen kring. Klassen består av 22 elever, sju pojkar och femton 

flickor. Eftersom endast sex elever skulle intervjuas var det nödvändigt att göra ett urval av 

eleverna. Alexandersson (1994) menar att vid fenomenografiska undersökningar gäller det att 
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”i urvalet av undersökningsgrupp /.../ skapa förutsättningar för att få en variation i hur en 

undersökningsgrupp  /.../ uppfattar en och samma företeelse” (s. 122). Detta gjordes med 

hjälp av en enkät. Metodvalet gjordes med tanke på att Johansson och Svedner (1998) anser 

att en bra metod för att göra ett urval är att använda en enkät (Se bilaga 4). Då får forskaren 

ett underlag för att göra valet. Utifrån svaren menar de att forskaren kan dela in eleverna i 

olika grupper och sedan intervjua representanter från alla grupper. Det var också så det 

gjordes i denna undersökning.  

3.1.3 Informanterna 
Eleverna i den aktuella klassen har två stycken lärare varav den ena har all utomhusmatematik 

med eleverna. Därför valdes denna lärare för individuell intervju om utomhusmatematik och 

hon var även den som höll i de observerade lektionerna. Läraren är en 30-årig kvinna som är 

utbildad matematik- och naturkunskapslärare för de lägre årskurserna. Hon har sedan 

utbildningen gått på ett seminarium kring utomhusmatematik.  

 

Utifrån enkätsvaren valdes följande sex elever ut till att bli individuellt intervjuade. Det var 

tre flickor och tre pojkar och lika många från vardera halvklassgrupp.  

 

Elev 1 är en sjuårig pojke som tillhör andra halvklassgruppen. Han svarade bara positivt på 

enkäten vilket placerar honom i den positiva gruppen.  

 

Elev 2 är en sjuårig flicka som tillhör första halvklassgruppen. Hon svarade bara positivt på 

enkäten vilket placerar henne i den positiva gruppen.  

 

Elev 3 är en sjuårig pojke som tillhör första halvklassgruppen. Han svarade konsekvent bara 

neutralt på enkäten vilket placerar honom i den neutrala gruppen.  

 

Elev 4 är en sjuårig pojke som tillhör andra halvklassgruppen. Han tillhör den blandade 

gruppen eftersom han svarade positivt på frågan hur det kändes innan och efter 

utomhusmatematiklektioner. Han svarade däremot neutralt på hur det kändes under tiden han 

har utomhusmatematik.  

 

Elev 5 är en sjuårig flicka som tillhör andra halvklassgruppen. Hon svarade konsekvent bara 

neutralt på enkäten vilket placerar henne i den neutrala gruppen. 
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Elev 6 är en sjuårig flicka som tillhör första halvklassgruppen. Hon tillhör den blandade 

gruppen eftersom hon svarade neutralt på frågan hur det kändes innan och under tiden hon 

hade utomhusmatematik. Däremot svarade hon positivt på hur det kändes efter att hon haft 

utomhusmatematik.  

3.1.4 Bortfall 
Av klassens 22 elever var det en elev som trots två brev till vårdnadshavarna inte kom tillbaka 

med något beslut från dem (Se brevet bilaga 1). Två elever var utomlands vid tillfället när 

breven delades ut. Därför hade deras vårdnadshavare aldrig möjlighet att godkänna deras 

deltagande i studien. Detta innebar att det var 19 elever som deltog i studien.  

3.1.5 De forskningsetiska principerna 
Denna studie har gjorts i enlighet med de forskningsetiska principerna som är fastställda av 

Vetenskapsrådet (1990) att gälla inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta 

innebär att de fyra huvudkraven har blivit tillgodosedda i denna studie. Det första kravet är 

informationskravet vilket innebär att: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 1990, s. 7). I denna studie 

innebär det att både eleverna och deras vårdnadshavare och läraren under hela arbetets gång i 

grova ordalag visste vad syftet med undersökningen var. Andra huvudkravet är 

samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet 1990, s. 9). Eleverna och läraren sa muntligt ja till att delta i 

undersökningen men eftersom eleverna är under 15 år rekommenderas att forskaren även får 

ett godkännande av vårdnadshavarna. Därför skickades ett brev ut till vårdnadshavarna där de 

skriftligt fick godkänna elevernas deltagande (Se brevet bilaga 1). Under intervjuerna fick 

respondenterna information om att deras deltagande var frivilligt och att de närhelst de ville 

fick avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet vilket betyder att 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem” (Vetenskapsrådet 1990, s. 12). Personerna har i denna undersökning 

avpersonifierats och skolan går ej att identifiera. Inga personuppgifter är tillgängliga för 

någon annan än forskaren i fråga. Sista huvudkravet har också följts i denna studie och det 

heter nyttjandekravet vilket står för att: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 1990, s. 14).  
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3.2 Datainsamlingsmetoder 
Olsson och Sörensen (2007) anser att syfte och ämne skall vara bestämt innan forskaren väljer 

metod. Deras åsikter har i denna studie tagits i beaktande genom att syftet via 

frågeställningarna ledde fram till vilka metoder som har använts. Nedan beskrivs de 

datainsamlingsmetoder som har använts i denna undersökning. 

3.2.1 Intervju 
Med hjälp av denna metod undersöktes frågeställningarna ett och två. Frågeställningarna var: 

vilka uppfattningar har eleverna om utomhusmatematik och varför tror eleverna att de har 

utomhusmatematik? Intervjuerna med eleverna och med läraren liknande varandra till 

tillvägagångssätt men inte till förutsättningar. Vid lärarintervjun fanns endast kunskap genom 

litteraturgenomgången i bagaget. Vid elevintervjuerna gav även lärarintervjun, 

observationerna och enkäten kontext till elevernas utsagor. Bergius och Emanuelsson (2000) 

menar att det är nödvändigt att intervjua barn ”för att få kunskap om hur ett barn resonerar 

kring olika fenomen” (s. 146). Däremot är det inte så enkelt som många kan tro. Westcott och 

Littleton (2005) påpekar att en myt som de vill slå hål på är ”that interviewing is an easy 

research method, and that all we have to do as researchers is to talk to children and they will 

talk to us” (s. 141). Vid en intervju är det intervjupersonen som är experten och som har 

svaren. Den som intervjuar skall försöka ta reda på detta och inte projicera sina uppfattningar 

på intervjupersonen. Meningen är att ”få fram intervjupersonens uppfattning om den sociala 

världen” (Ryen 2004, s. 53). Kvalitativa intervjuer som har använts i denna studie har frågor 

som bygger på föregående svar, vilket gör att en intervju inte är den andra lik (Starrin & 

Renck 1996). Semistrukturerade intervjuer är vanliga vid fenomenografiska undersökningar 

som denna studie utgör (Alexandersson 1994). Detta innebär att intervjufrågorna inte behöver 

följas och det finns inte några färdiga svarsalternativ eller rätta svar utan det är upp till 

respondenten att bestämma utgången av intervjun. Intervjuerna är även flexibla vilket ger 

chans till följdfrågor och utvecklingar av svar. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att 

intervjun liknar ett vanligt samtal (Bell 2006; Holme & Krohn Solvang 1997). Nackdelen är 

att intervjuer är tidskrävande och därför måste forskaren i mindre undersökningar begränsa 

antalet intervjupersoner.  

3.2.2  Observation  
För att få en uppfattning av den utomhusmatematik eleverna refererar till under intervjuerna 

observerades fyra halvklasslektioner vilket innebär två lektioner med varje grupp. Detta 

innebar en kontext som underlättade i intervjuerna med eleverna. Därmed var metoden en 
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hjälp inför intervjuerna med eleverna så att frågeställningarna skulle undersökas på ett så bra 

sätt som möjligt. Vid observationer tillbringar forskaren en del av sin tid tillsammans med den 

grupp den skall undersöka (Holme & Krohn Solvang 1997). En observatör skall påverka det 

som händer så lite som möjligt men kan inte vara ”som en fluga på väggen” (Bell 2006, s. 

192). Vid en öppen observation är deltagarna införstådda med observationen och har godkänt 

den. (Holme & Krohn Solvang 1997). Forskaren har fått deras tillit att observera dem. 

Fördelarna med en öppen observation är att forskaren ofta kommer nära de observerades 

vardag och deras uppfattningar. Eftersom detta ansågs som viktiga komponenter för att 

optimera förutsättningarna för elevintervjuerna valdes en öppen observation i denna studie.  

 

Vid en objektiv observation är forskaren inte delaktig i observationsgruppens vardag utan den 

står utanför verksamheten vid observationerna, vilket stämmer överens med denna studie 

(Bell 2006; Johansson & Svedner 1998). Strukturerade observationer innebär att forskaren har 

ett bestämt fokus med observationen medan att forskaren vid ostrukturerade observationer 

inte bestämt detaljerna och strukturen i observationerna. I denna studie är en semistrukturerad 

observationsform vald vilket innebär att teman för observationerna var bestämda på förhand 

samt att observationsschemat bestod av ett löpande protokoll. Ingen del av händelserna ansågs 

som mindre viktig för att få en kontext vilket var anledningen till varför inte endast detaljer 

observerades. De teman som observationerna bestod av var: ”aktiviteter” och ”dialog om 

lektionen”. Löpande protokoll anses av Johansson och Svedner (1998) som en enkel metod 

om skeenden i klassrummet skall observeras. Då bevaras samband mellan skeenden och 

händelserna styckas inte sönder som det görs vid ett kategorischema.  

3.2.3 Enkät 
Med hjälp av denna metod undersöktes frågeställning ett. Dessutom underlättade denna metod 

urvalet till intervjuerna vilket skapade gynnsammare förutsättningar för att undersökningen 

skulle bli så bra som möjligt. Enligt Holme och Solvang (1997) är enkät en av de vanligaste 

metoderna att använda när det gäller frågeundersökningar. Undersökningspersonerna svarar 

på frågorna genom att själv fylla i ett frågeformulär. Det är viktigt att tänka på utformningen 

av enkäten. Det får inte vara för många frågor eller för avancerat språk. Svarsalternativen 

skall passa frågorna och det skall finnas något alternativ för alla. Bell (2006) anser att enkäten 

måste konstrueras så att forskaren får den information den är ute efter och som 

undersökningspersonerna kan vara villiga att svara på. En annan viktig sak att tänka på är att 

bara ställa en fråga i taget och inte väva in flera frågor i samma mening. Allt ovan har i denna 
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undersökning tagits i beaktande och utformningen av enkäten har påverkats av dessa 

anvisningar. Det finns olika typer av frågor att använda i en enkät och den frågetyp som är 

aktuell i denna studie är alternativfrågor (Bell 2006). Där får respondenterna välja mellan 

flera olika alternativ när de skall svara på frågorna. Enkäten i denna studie hade tre frågor och 

frågorna handlade om hur det känns innan, efter och under tiden de har utomhusmatematik. 

3.3 Procedur  
När syfte, frågeställningar och metoder var bestämda samt vilken klass studien skulle 

genomföras på, skickades ett brev till de aktuella elevernas vårdnadshavare (Se bilaga 1). Det 

gjordes i enlighet med de etiska principerna (se avsnittet om de forskningsetiska principerna) 

för att vårdnadshavarna skulle ge tillstånd till att deras barn kunde delta i denna studie. Detta 

gjordes tio dagar innan första observationen skulle genomföras. Då fick eleverna information 

kring studien och de blev tillfrågade om de ville delta i studien, vilket alla elever samtyckte 

till. Lärarna i klassen skrev även information om undersökningen i elevernas veckobrev som 

skickades, via mejl, hem till föräldrarna. 

 

Innan observationerna påbörjades, gjordes en kort intervju med läraren som varade i fjorton 

minuter. Det gjordes för att få viktig bakgrundsinformation och en förförståelse till elevernas 

berättelser. Holme och Solvang (1997) menar att miljön där intervjun genomförs är viktig. 

Därför intervjuades läraren i en lugn och hemtrevlig miljö där hon kunde vara avslappnad. 

Intervjun byggde på huvudfrågor (Se bilaga 2). Intervjun ljudinspelades och forskaren gjorde 

även skriftliga anteckningar under intervjun. Detta är enligt Ryen (2004) ett bra sätt att få med 

allt från intervjun och genom att forskaren gör egna anteckningar har den en säkerhet om det 

är fel på inspelningsutrustningen. Inspelning kan även enligt Bell (2006) vara bra om 

forskaren vill veta exakta orden i ett uttalande som skall citeras. Efter intervjun 

transkriberades hela samtalet för att därefter utgöra ett underlag för intervjuerna med eleverna. 

Inspelning och transkribering av hela intervjuerna är gemensamt för alla fenomenografiska 

undersökningar (Alexandersson 1994). 

 

Dagen efter intervjun med läraren gjordes de första observationerna. Detta gjordes för att få 

en kontext till elevernas svar under intervjuerna. Första halvan av klassen, bestod av tio elever 

men en av dessa elever var inte godkänd att delta i studien så det var nio elever som 

observerades under 30 minuter. Anteckningar kring vad de gjorde och anmärkningsvärda 

saker som sades skrevs ned för hand i löpande text i stödordsform (Se observationsprotokoll 



 16 

bilaga 3). Forskaren stod eller satt en bit ifrån eleverna för att de inte skulle se vad som 

antecknades. Efter lektionen gick eleverna in och fick information kring enkäten. Därefter 

fyllde de enskilt i den medan forskaren satt i närheten. Bell (2006) anser att det finns många 

fördelar med att dela ut enkäten personligen till undersökningspersonerna. Då har forskaren 

chans att förklara syftet med studien och respondenterna kan fylla i enkäten på en gång. 

Enkäten var inte kopplad till någon särskild lektion utan var utformad utifrån 

utomhusmatematik i stort och på ett sätt som eleverna kände igen från utvecklingssamtal (Se 

bilaga 4). Enkäten fick eleverna fylla i för att ge en uppfattning om vad de tycker om 

utomhusmatematiklektionerna. Sedan gjordes exakt samma procedur under lika lång tid fast 

med andra halvklassgruppen, som bestod av nio elever. När de skulle fylla i enkäten gjorde de 

inte på samma sätt som första halvklassgruppen. Denna gång lästes varje fråga var för sig 

medan eleverna fyllde i en fråga i taget. När båda observationerna var gjorda skrevs 

anteckningarna från observationerna in i ett datordokument. Dessutom granskades 

enkätsvaren och eleverna delades in i tre olika grupper beroende på deras svar på enkäten: 

positiv, neutral och blandad. Utifrån detta valdes sex elever, två elever från varje grupp, ut för 

individuella intervjuer.   

 

En vecka efter de första observationerna, genomfördes de avslutande observationerna. De 

genomfördes på samma sätt som de första observationerna. Andra halvklassgruppen hade 

utomhusmatematik först denna gång och de var tio stycken. Lektionen varade i tjugo minuter. 

Direkt efteråt kom första halvklassgruppen ut och hade lektion under 25 minuter vilket 

observerades på samma sätt som tidigare. Den gruppen bestod denna dag av tolv elever, varav 

tre elever ej var godkända att delta i studien. Detta gjorde att det var nio elever som 

observerades ur denna grupp. Efter de båda observationerna gick eleverna in och då 

informerades de om att några av eleverna skulle bli intervjuade dagen efter om 

utomhusmatematik. Därefter skrevs anteckningarna från observationerna in i ett 

datordokument. Dessa anteckningar tillsammans med föregående observationsanteckningar 

och transkriberingen från lärarintervjun lästes igenom ännu en gång och utifrån dessa skrevs 

de slutgiltiga intervjufrågorna.  

 

Dagen efter de sista observationerna informerades eleverna om vilka som skulle intervjuas. 

De aktuella eleverna ville med glädje bli intervjuade. De gick en och en ifrån sin vanliga 

undervisning för att bli intervjuade. Intervjuerna skedde utifrån en intervjuguide, se bilaga 5. 

Frågorna var en hjälp för att se vilka frågor som på något sätt skulle beröras under intervjuns 
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gång. Intervjun skedde i materielrummet på skolan som låg en bit ifrån klassrummet. Detta 

vållade till en början inga problem men efter den första intervjun började lärare att komma in i 

rummet för att hämta saker. Det gjorde att de två följande intervjuerna blev störda. När någon 

lärare kom in så avbröts intervjun och forskaren och eleven pratade om annat tills de hade 

lämnat rummet. Skolans rektor kom när fjärde intervjun skulle påbörjas och han visade ett 

bättre rum där intervju fyra till sex genomfördes. I det rummet var det ingen som kom och 

störde. Eleverna satt under alla intervjuerna bekvämt på en stol mittemot forskaren. Alla 

elever informerades kort om intervjuns syfte och vad som skulle hända med det som de sa 

under intervjun. De blev även tillfrågade om det gick bra att de blev ljudinspelade. Detta 

godkände alla. Det tyckte de var jättespännande och alla fick testa att spela in och höra sin 

röst i diktafonen vilket underlättade för att lätta upp stämningen och få dem avslappnade. 

Anteckningar kring elevernas kroppsspråk gjordes under intervjuernas gång. Intervjuerna 

varade mellan fem minuter och sju minuter. När alla intervjuer var färdiga transkriberades 

intervjuerna i sin helhet och anteckningarna skrevs in i ett datordokument.  

3.4 Bearbetning och analys av data 
När all datainsamling var färdig granskades transkriberingen från elevintervjuerna för att hitta 

lämpliga temaområden att bygga resultat kring. I litteraturgenomgången redovisas syftet med 

utomhuspedagogik. Även utomhuspedagogikens styrkor och svagheter och vädrets påverkan 

redovisas där. Det inspirerade och påverkade valet av temaområden till resultatredovisningen. 

Temaområdena som valdes berördes på ett eller annat sätt av de flesta av eleverna under 

intervjuerna. ”Vad är positivt med utomhusmatematik?” ”Vad är negativt med 

utomhusmatematik?”, ”Varför utomhusmatematik?” och ”Lärandet i utomhusmatematik”  

valdes som temaområden och dessa temaområden avsåg att bidra till att besvara syftet och 

frågeställningarna. ”Hur vädret påverkar” var det femte temaområdet och det bedömdes bidra 

till att besvara syftet och frågeställningarna. Eftersom vädrets påverkan nämns i forskning 

som tas upp i litteraturgenomgången och flera av eleverna också nämnde det ansågs det vara 

så viktigt att vädret skulle vara ett eget temaområde. Sjätte temaområdet var 

”Utomhusmatematikaktiviteter” och det ansågs viktigt att ta med för att få en kontext till de 

andra temaområdena. När temaområdena var bestämda färglades allt transkriberat material 

och observationsanteckningarna utifrån olika färgkoder som temaområdena fått. De delar som 

inte ansågs bidra till att besvara syftet och frågeställningarna, eller på annat sätt inte var 

viktigt att ta med lämnades svarta. Även anteckningarna om elevernas kroppsspråk från 

intervjuerna lämnades svarta eftersom det ansågs att de inte skulle bidra med att syftet skulle 
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uppnås. Empirin var då indelad i tre dokument: lärarintervjun, elevintervjuerna och 

observationerna. Dokumentet med elevtranskriberingarna var uppdelad intervju för intervju 

där eleverna skiljdes åt med siffror som även används i resultatet. För att lättare se omfång 

och struktur i varje temaområde gjordes ett nytt dokument där allt transkriberat material som 

berörde något temaområde var samlat. Allt från elevintervjuerna som rörde ett visst 

temaområde var samlat på samma ställe i dokumentet. Efter detta var gjort fanns det tre 

dokument med alla temaområden i färgkoder som skulle bearbetas till en resultatdel. Varje 

temaområde bearbetades var för sig där citat från eleverna eller läraren som ansågs särskilt 

viktiga att belysa kring varje temaområde valdes ut. All empiri som behandlade temaområdet 

”Utomhusmatematikaktiviteter” granskades och de delar som läraren mestadels lade fokus på 

under intervjun och som även hade observerats sammanställdes till ett eget avsnitt i resultatet. 

Resterande temaområden baseras på elevernas svar under intervjuerna. Dessa temaområden 

bearbetades genom att det som de intervjuade eleverna sa om respektive temaområde skrevs 

ned i löpande form i resultatavsnittet, endera ordagrant återgivet som citat eller i 

sammanfattad form. När någon likhet eller skillnad kunde ses mellan elevernas svar inom 

temaområdena framhölls detta inom varje resultatavsnitt. De temaområden som hade valts ut i 

början av databearbetningen hade då slutligen mynnat ut i sex resultatavsnitt där namnen på 

temaområden till viss del hade bytts ut till mer lämpliga rubriker för de olika avsnitten.  

 

4 Resultatredovisning 
Här redovisas elevernas perspektiv på utomhusmatematik. Detta avsnitt baseras främst på de 

sex elevintervjuer som gjorts samt elevenkäterna. För att få en kontext till och förståelse av 

elevernas svar kommer även observationerna och lärarintervjun att ingå i detta avsnitt. 

Resultatet presenteras i tre delar: kontext, enkätsvar och intervjuer.  

4.1 Kontext  
För att lättare förstå sammanhanget och kunna tolka och förstå det huvudsakliga resultatet, 

kan en beskrivning av den utomhusmatematikundervisning eleverna har mött underlätta. 

Beskrivningen baseras på lärarintervjun och observationer av lektioner i utomhusmatematik. 

4.1.1 Väderförhållanden 
Alla observationer genomfördes i slutet av november när sträng kyla rådde. Det var mellan 

tolv till fjorton grader kallt under de observerade utomhusmatematiklektionerna. Läraren 

berättar under de första två lektionerna att om eleverna fryser skall de gå in och värma sig en 
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stund innan de går ut igen. Vilket båda grupperna gör en bit in i lektionerna. Under lektionen 

tar en elev av sig sina handskar för att kunna genomföra uppgiften de har fått och när han 

skall ta på sig dem igen har de stelnat och är svåra att få på sig. Under den tredje observerade 

lektionen säger en flicka att pinnarna hon skall räkna fastnar i vantarna.   

4.1.2 Aktiviteter 
Enligt läraren är innehållet i utomhusmatematiken grundat i vad den lokala pedagogiska 

planen säger att eleverna skall kunna när de går ut årskurs ett. Lektionerna är även enligt 

läraren grundade på den lärobok i matematik som de använder. Läraren säger att: ”Ja försök 

allti å ligga ett steg före i utematten så att dom liksom ha hört de därute nångång”.   

Ramsräkning 
För att träna eleverna i att ramsräkna över 100 berättar läraren att eleverna under en lektion 

fick samla så många kottar de kunde på en minut. Därefter fick de räkna kottarna. Läraren 

berättar att: ”Så funderade vi sådär om man la dom i tiohögar då vare ju lättare å räkna 10-

20-30-40. Å sen la vi upp dom och sen fick dom gissa först hur lång rad det skulle bli om man 

la upp alla kottar. Då kom ju problemet åt vilket håll skulle dom lägga kottarna...på längden 

eller på bredden så fick dom diskutera fram de åt vilket håll dom ville ha. Å då vare ju nått 

barn som sa: jamen, ja vill ha en så lång som möjligt vi lägg dom på längden.”  

Tiokamraterna 
Läraren påpekar att tiokamraterna är något som hon vill att eleverna skall kunna utantill. 

Under observationerna av lektion ett och två tränar de tiokamraterna på olika sätt på 

skolgården. Den andra halvklassgruppen börjar med att repetera tiokamraterna i kör: ”1+9, 

2+8, 3+7, 4+6, 5+5”. Därefter gör båda halvklassgrupperna en lek baserat på tiokamraterna. 

Alla elever får kort med ett antal figurer på mellan ett och nio och antalet figurer skrivna med 

en siffra. De skall ropa vilken tiokamrat de saknar. När de hittat sin tiokamrat ställer de sig 

med varandra. De gör övningen flera gånger. I andra halvklassgruppen hoppar läraren ett antal 

gånger jämfota. Eleverna skall hoppa tiokamraten.  

Matematiska begrepp 
Läraren berättar att eleverna har fått träna mycket på olika matematiska begrepp under 

utomhusmatematiken. ”Till exempel så ha dom fått springa å hämta en pinne. Åsså ha jag 

sagt att nu ska ni ställa er me den som ha längst pinne här till höger å kortast pinne till 

vänster. Å nästa gång kanske de ha vari tjockast pinne å smalast pinne”. Detta är något de gör 

under de sista observationerna. Eleverna får i uppdrag av läraren att hämta så många pinnar 
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Elevernas uppfattningar
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som möjligt under en minut. I båda grupperna skall eleverna räkna sina pinnar. Därefter skall 

de ställa sig i en rad utifrån hur många pinnar de har hittat. Flest pinnar i ena änden och minst 

antal i andra änden. Därefter skall de bygga trianglar av sina pinnar. De jämför sedan antalet 

trianglar med antalet pinnar.  

4.1.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis utifrån lärarintervjun och observationerna kan en kontext kring elevernas 

utomhusmatematik göras. Elevernas utomhusmatematiklektioner byggs utifrån den lokala 

pedagogiska planen samt läroboken. Under alla observationer var det väldigt kallt vilket 

gjorde att läraren fick anpassa lektionerna utifrån detta. Eleverna har mött en varierad 

utomhusmatematik där de pratar mycket matematik med varandra och med läraren och 

samarbetar. De använder kroppen under lektionerna. Under lektionerna har fokus legat på 

tiokamraterna samt att eleverna har tränat på att ramsräkna och lärt sig att förstå och använda 

olika matematiska begrepp. 

4.2 Elevernas uppfattningar utifrån enkäten 
Elevernas svar på enkäten visar deras uppfattningar av utomhusmatematik vilket bidrar till 

svar på frågeställning ett. Enkäten besvarades av arton elever men en enkät gick inte att tyda 

vilket gör att sjutton enkätsvar används i denna redovisning. Det är sju elever som svarar att 

de är glada innan de skall ha utomhusmatematik och tio elever som svarar att de är neutrala. 

Under tiden de har utomhusmatematik är det sju elever som svarar att de är glada och tio 

elever som svarar att de är neutrala. Efter att de har haft utomhusmatematik är det tolv elever 

som är glada och fem som är neutrala. Ingen elev har på någon fråga svarat negativt. Se 

diagram 1.  
 

Diagram 1. Sammanställning av elevernas uppfattningar innan, under tiden och efter de har 

haft utomhusmatematik.  
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Utifrån elevernas svar på enkäten delades de in i olika grupper: positiv, neutral och blandad. 

Sex elever tillhör den positiva gruppen och fyra elever tillhör den neutrala gruppen. Slutligen 

är det sju elever som tillhör den blandade gruppen. De elever som tillhör den positiva gruppen 

gjorde på enkäten en ring runt en glad gubbe på alla tre frågorna. De elever som tillhör den 

neutrala gruppen gjorde på enkäten en ring runt en gubbe som hade munnen som ett rakt 

streck på alla tre frågorna. I den sista gruppen, den blandade, placeras de elever som på en 

eller ett par av frågorna svarat positivt och som på en eller ett par av frågorna svarat neutralt.  

 

Sammanfattningsvis utifrån enkäten som eleverna har fyllt i, är ingen av eleverna negativa till 

utomhusmatematiklektionerna. Majoriteten av eleverna är neutrala till utomhusmatematik 

innan och under tiden de har lektionerna. Efter att de har haft utomhusmatematik har det 

förändrats och då är majoriteten glada. De flesta av eleverna tillhör den blandade gruppen 

vilket innebär att de både är positiva och neutrala till utomhusmatematiklektionerna. Gruppen 

där eleverna är genomgående positiva i hela enkäten utgör också en stor del av klassen.  

4.3 Elevernas uppfattningar utifrån intervjuerna 
Denna del av resultatet baseras på elevernas svar på de enskilda intervjuerna. Det var en hjälp 

för att nå de båda frågeställningarna som lyder: Vilka uppfattningar har eleverna om 

utomhusmatematik? Samt: Varför tror eleverna att de har utomhusmatematik?  

4.3.1 Vad är positivt med utomhusmatematik? 
Elev 1 svarar:  ”Man få ju frisk luft å de e ju bra....å man bli tränad" på frågan vad som är bra 

med utomhusmatematik. Han menar att han tränas i matematik. Han tycker dessutom att det 

är bra eftersom han får ”veta lite mera fakta”. Han tycker att det var som roligast när de fick 

hålla på med gungbrädan och lära sig om vikt. Elev 2 tycker att det som gör 

utomhusmatematik så bra är att hon får lära sig saker. Hon är medveten om att hon kan göra 

det inomhus också men hon tycker att hon lär sig bättre utomhus. Hon säger att hon skulle 

vilja ha utomhusmatematik jämt. På frågan om det spelar någon roll om det är 

utomhusmatematik eller utomhussvenska de har svarar hon att det inte spelar någon roll. 

Huvudsaken är att hon får vara ute. När hon skall tänka på en utomhusmatematiklektion som 

var extra rolig tänker hon på den gången när de fick räkna kottar. Den lektionen minns även 

elev 4 med förtjusning. Han berättar att de fick samla kottar: Sedan berättar han att de fick 

räkna hur många de hade hittat på en minut. Sedan säger han att:  

”- Åsså skulle vi kolla hur många meter de va. 

I: - Jaha. Hur gick det då? 
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E4: - Bra. Ja tro att de va nåt me 170 kottar typ. 

 

Elev 3 tycker inte att det är så roligt att ha utomhusmatematik men kan ändå se pedagogikens 

fördelar: ”man lär sig ändå ganska mycke”. Elev 4 tycker att det är bra att de får träna på det 

som finns i matematikboken utomhus. För det kan innebära att det blir för lätt när han sedan 

skall räkna i matematikboken. Det tycker han bara är positivt.  Elev 5 säger att det som är bra 

med utomhusmatematik är att ”man får lära sig matte”. Elev 6 berättar att hon tycker att det 

är roligt på utomhusmatematiklektionerna när de får leka lekar och jobba med addition: ”De e 

kul när man ska leka nån lek eller nåt sånt. /.../ de e kul me plus.” Aktiviteter med 

tiokamraterna är något som flera av eleverna återkommer till med förtjusning. Elev 5 och 6 

tycker att korten som tränar tiokamraterna är roliga och något som de rekommenderar andra 

elever att få använda. Anledningen är enligt elev 5 att aktiviteten är så rolig att göra. Elev 4 

tycker att det är roligt att ha utomhusmatematik när det handlar om att hitta tiokamraterna. 

 

När eleverna under intervjuerna får frågan vad de gjorde under den senaste 

utomhusmatematiklektionen som hade ägt rum dagen innan intervjuerna har de svårt att 

minnas vad de gjorde. Elev 1 säger att de letade pinnar, elev 2 och 3 kommer inte ihåg vad de 

gjorde. När elev 3 påminns om att de var vid bäcken och gjorde något minns han vad de 

gjorde. Åsså räkna man vilken som hade mest, den skulle ställa sig typ här, å näst mest här, å 

näst näst mest här, å så gå man ner sådär.” Han tycker att den lektionen var rolig: ” då vare 

så rolit å gå på isen å de”. Elev 4 minns att de skulle göra ”trekanter och fyrkanter” med 

pinnar. Elev 5 berättar att de fick hämta pinnar och ställa sig i ordning utifrån hur många 

pinnar de hade hittat. Sedan gjorde de trianglar och rektanglar av dem.  

 

Sammanfattningsvis ger eleverna olika anledningar till varför utomhusmatematik är bra och 

roligt att ha. De säger att man får lära sig saker, får frisk luft och man får vara utomhus. 

Dessutom lär man sig fakta. Aktiviteter kring tiokamraterna och att leka lekar nämns även 

som roliga lektioner i utomhusmatematik.   

4.3.2 Vad är negativt med utomhusmatematik? 
Eleverna får frågan om när det har varit tråkigt att ha utomhusmatematik och vad som är 

negativt med pedagogiken. Elev 1 svarar ”vet inte” och säger att han aldrig har tyckt att det 

har varit tråkigt. Elev 2 har liknande uppfattning som elev 1 och säger att hon aldrig har känt 

att det har varit tråkigt. Båda dessa elever har svarat enbart positivt på enkäten. Elev 3 
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däremot har på enkäten svarat neutralt och kan ge anledningar till detta: ”De bruka inte va så 

rolit på utematte men...inte så mycke å göra å.” Han tycker att det var tråkigt när de fick hålla 

på med att göra mönster. På frågan varför det var så tråkigt svarar han såhär: ”man hade som 

inte så mycke å göra..å..de va som..inte så rolit å de.”  

 

Elev 4 tillhör den blandade gruppen. Han är neutral under tiden han har utomhusmatematik 

men positiv innan och efteråt. På frågan varför han känner sig neutral under tiden han har 

utomhusmatematik svarar han att det dels beror på att han fryser. Men också att det ibland kan 

vara svårt att genomföra uppgifterna: ”De e för att...vahetere...de bero lite på va de e för lekar 

också. /.../ I snön skulle man rita fyrkanter..då vare så svårt me pinnar å så. /.../ Å så vare 

många som gick å sånt. Då fick man göra om å om å om.” Däremot säger han att munnen 

aldrig är sur och det har aldrig varit riktigt tråkigt i samband med utomhusmatematik. Elev 5 

störs på vintern av det kalla vädret och därför svarar hon neutralt på enkäten. Däremot tycker 

hon att det mestadels är roligt på utomhusmatematiklektionerna och kan inte nämna någon 

gång när det har varit tråkigt. Elev 6 tycker att det inte alltid är roligt på utomhusmatematiken 

och hon har ibland känt att hon vill gå in i klassrummet istället. På frågan när det inte är bra är 

hon tyst och sedan säger hon att hon inte kommer ihåg. Strax efteråt kommer hon på att hon 

tycker det är tråkigt när de inte får leka lekar. 

 

Sammanfattningsvis är det två av eleverna som inte ser några negativa delar med 

utomhusmatematik. De andra eleverna kan däremot det. De anger orsaker som det kalla vädret 

samt avsaknad av lekar och aktiviteter.   

4.3.3 Varför utomhusmatematik? 
Utifrån svaren på intervjuerna är eleverna inte säkra på anledningen till varför de har 

utomhusmatematik. Två tredjedelar av eleverna, elev 1, 2, 5 och 6 svarar att de inte vet varför 

de har utomhusmatematik. De har inte fått någon uppfattning om varför de inte är inomhus 

jämt i undervisningen. Elev 3 och 4 tror att de har utomhusmatematik för att de skall lära sig. 

Elev 3 ser även andra anledningar. Han säger att inomhus har man inte kottar och pinnar som 

man kan använda under lektionerna och det kan underlätta när han skall räkna. Dessutom tror 

han att: ”kanske de e för att vi ska få lite frisk luft medans”.  

4.3.4  Elevernas tankar om sitt lärande 
När eleverna får höra att intervjun skall handla om utomhusmatematik förstår alla elever på en 

gång vad som menas med det. Elev 3 berättar att han på utomhusmatematiklektionerna har 
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lärt sig att beräkna större tal, tal över 10 som exempelvis uträkningen 15+31. Han säger 

dessutom att ”Åsså lärde man sig tio...nä va hette de nu igen...tiokompisarna å de” vilket 

även elev 6 säger att hon har gjort. Elev 2 säger att hon får lära sig ”saker” på 

utomhusmatematiklektionerna men specificerar det inte närmare. Elev 4 säger att han lärt sig: 

”Hur de ska va i matteboken”. Elev 5 anser att hon lär sig mest matematik inomhus i 

matematikboken men hon tycker även att hon lär sig matematik utomhus. Även om det 

lärandet är mindre än i matematikboken och hon vet heller inte vad det är hon lär sig. 

 

Under intervjuerna tillfrågas eleverna om de vill fortsätta ha utomhusmatematik efter jullovet. 

Alla de tillfrågade svarar ja på den frågan. Elev 2 säger att hon skulle vilja ha 

utomhusmatematik jämt och elev 4 anser att man inte bara kan lära sig inomhus, man måste 

vara utomhus också. 

 

Sammanfattningsvis är samtliga intervjuade elever medvetna om att de har 

utomhusmatematik och vad det innebär. Däremot är alla de intervjuade eleverna inte 

medvetna om vad de specifikt har lärt sig på utomhusmatematiklektionerna. Några av 

eleverna kan ge exempel på vad de har lärt sig på utomhuslektionerna. De nämner bland annat 

att de har lärt sig ktiokamraterna och beräkningar av större tal. Alla de tillfrågade eleverna vill 

fortsätta med utomhusmatematik även nästa termin.  

4.3.5 Vädret  
Det råder något delade meningar angående om eleverna tycker att man skall ha 

utomhusmatematik på vintern eller inte. Elev 2 tycker att ”man kan inte direkt strunta i de”. 

Det är alldeles för roligt för att kunna göra det. Hon tycker att man kan vara ute en stund och 

sen går man in och värmer sig. Även elev 6 håller med om detta, hon anser att man kan ha 

utomhusmatematik året om. Fast hon säger att på vintern, ”då kan de bli lite kallt”. Elev 4 

däremot känner sig neutral under tiden han har utomhusmatematik eftersom det är så kallt 

utomhus och därför fryser han. Han blir däremot glad när han får gå in och värma sig. Han 

säger först att han har fryst hela terminen han har haft utomhusmatematik, men sedan ångrar 

han sig och säger att han inte frös när det var sommar. Trots det tycker han att man skall ha 

utomhusmatematik på vintern. Elev 5 har liknande tankar som elev 4, hon är neutral helt och 

hållet till utomhusmatematik och det säger hon beror på att när de är ute på vintern är det så 

kallt. Hon säger att om hon hade fyllt i enkäten i början av terminen hade hon ringat in glada 
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gubbar istället. Det är vädret som förstör. Till skillnad från elev 2, elev 4 och elev 6 tycker 

hon inte att man skall ha utomhusmatematik på vintern eftersom det är för kallt. 

 

Sammanfattningsvis påverkas två av eleverna negativt av det kalla vädret på vintern under 

utomhuslektionerna vilket gör att deras uppfattning av att ha utomhusmatematik försämras. 

Tre av eleverna tycker att man skall ha utomhusmatematik på vintern medan en elev säger att 

det är för kallt för att ha det på vintern.  

 

5 Diskussion  
Här kommer jag att diskutera och dra egna slutsatser kring undersökningens resultat och 

metoderna som har använts. Dessutom kommer även några områden som är intressanta för 

vidare forskning inom detta fält att nämnas.  

5.1 Metoddiskussion 
Att valet föll på en kvalitativ forskningsmetod i form av en fenomenografisk ansats visade sig 

vara gynnsamt. Det var en metod som passade bra överens med mitt syfte och mina 

frågeställningar och som hjälpte mig att nå dessa.  

5.1.1 Urval 
Urvalet av klass och elever för denna undersökningen visade sig vara lyckosamt. Skolan 

jobbar aktivt med utomhuspedagogik och har bra förutsättningar för att göra det i och med 

pedagogernas utbildning och skolans naturläge. De elever jag intervjuade var väl medvetna 

om vad utomhusmatematik är och samtliga hade åsikter och uppfattningar kring det. Däremot 

hade jag kunnat välja äldre elever som hade haft utomhusmatematik under en längre tid än 

bara några månader för att få ett resultat som byggdes på en längre tidsperiod. Detta anser jag 

även hade påverkat längden på intervjuerna, jag tror att äldre elever skulle ha haft mer att säga 

och ha haft mer tålamod att sitta still en längre stund än dessa elever. 

 

Enkäten var en utmärkt urvalsmetod som hjälpte mig att göra ett varierat urval av eleverna. 

Det var Johansson och Svedner (1998) som gav uppslag om att enkät är en bra urvalsmetod 

och de gav tips på hur urvalet skulle ske utifrån enkäten. Om eleverna inte hade gjort någon 

enkät anser jag att valet av de sex informanterna hade varit svårt att göra och mycket hade 

lämnats åt slumpen. Det hade då funnits risk att jag fått informanter med liknande 

uppfattningar vilket skulle ha påverkat resultatet. Nu kunde jag istället välja två elever från 
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varje enkätgrupp vilket gav ett brett urval av eleverna med tanke på deras uppfattningar av 

utomhusmatematik.   

5.1.2 Datainsamlingsmetoder  

Intervju 
Jag anser att det var ett bra val att välja intervju som huvudmetod. Det stämmer även överens 

med Bergius och Emanuelsson (2000) som anser att intervjuer med barn ger kunskap om hur 

barn funderar kring olika företeelser. De fördelar jag såg med metoden var de som även 

Holme och Krohn Solvang (1997) och Ryen (2004) också har sett. Nämligen att intervjuerna 

liknande vanliga samtal där ingen intervju var den andra lik och där olika följdfrågor ställdes 

beroende på elevernas svar. De tankar som uppkom under intervjuerna använde jag på en 

gång och ställde frågor utifrån till eleverna. Det var väldigt värdefullt att jag kunde göra det 

och att jag inte var styrd till en bestämd intervjumall som jag inte fick ändra på under 

intervjuerna. Det hade gjort att jag hade missat viktiga uttalanden från eleverna. Genom att 

jag använde en diktafon under alla intervjuer istället för att bara anteckna, stärktes 

reliabiliteten. Jag kunde i lugn och ro lyssna igenom respondenternas uttalanden och 

transkribera hela intervjuerna. Detta innebar att jag inte gjorde några egna tolkningar eller 

slutsatser av respondenternas uttalanden under intervjuerna.   

 

Jag ställde följdfrågor till eleverna under alla intervjuer för att få dem att ge mer utförligare 

svar och för att de skulle motivera varför de tyckte som de gjorde. Jag tyckte att jag vred och 

vände och ställde olika sorters följdfrågor, men fick ingen vidare respons av eleverna. Om 

mina följdfrågor hade varit mer genomtänkta tror jag att jag hade kunnat få mer preciserade 

och uttömmande svar från eleverna. Nu lyckades jag inte trycka på de rätta knapparna för att 

eleverna skulle bli engagerade och få en vilja uttrycka allt de kände kring ämnet.  

 

Innan jag började att intervjua eleverna var min tanke att jag under intervjuerna skulle 

anteckna elevernas kroppsspråk, för att se om deras uppfattningar om utomhusmatematik 

kunde visa sig i kroppsspråket. Detta visade sig vara lättare sagt än gjort och jag skulle ha 

tänkt igenom detta mer noga än jag gjorde. Jag var under intervjuerna så koncentrerad på att 

höra vad eleverna svarade på mina frågor att jag bara någon gång under samtalen skrev någon 

kort kommentar om deras kroppsspråk, en min eller en rörelse. Utifrån anteckningarna vet jag 

inte ens när under samtalen det skedde. Eftersom jag skrev så lite var det ingenting jag kunde 

använda i mitt resultat, det var alldeles för tunt och intetsägande. Om jag hade koncentrerat 
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mig mer på att skriva ned allt eleverna visade med sitt kroppsspråk och när de gjorde det 

anser jag att mina följdfrågor hade blivit lidande. Då hade jag lyssnat mindre på vad eleverna 

sa och mest koncentrerat mig på vad de gjorde med kroppen. Ett bättre alternativ hade varit 

att använda en filmkamera och filma eleverna. Då hade jag kunnat koncentrera mig på 

intervjun och kameran hade filmat kroppsspråket. Om jag hade gjort denna studien 

tillsammans med en kamrat hade en av oss kunnat koncentrera sig enbart på elevernas 

kroppsspråk så hade den andra fått ställa frågorna till eleverna.  

 

Westcott och Littleton (2005) har rätt när de menar att det inte är en lätt metod att intervjua 

barn. Bara för att jag som forskare pratar med barnen behöver de inte nödvändigtvis prata 

med mig. Detta blev jag varse om under intervjuerna. Elevintervjuerna varade bara mellan 

fem och sju minuter var. Detta trots att jag ställde en mängd följdfrågor till eleverna. När jag 

bara fick ”vet inte” som svar på frågorna visste jag inte vad jag mer kunde fråga om. Jag hade 

mitt syfte och mina frågeställningar i bakhuvudet under intervjuerna och eftersom mina 

intervjufrågor byggde på dem kände jag mig trots allt trygg. För eleverna hade på något sätt 

svarat på alla mina förutbestämda frågor. Vissa svar bestod bara av ”vet inte”, men det är ett 

svar det också. När eleverna svarade så formulerade jag alltid om frågan och frågade igen på 

en gång eller senare under intervjun. Då kunde jag ibland få ett svar som var mer 

uttömmande. Jag tror att anledningen till varför eleverna pratade förhållandevis kort under 

intervjuerna är att ämnet som intervjuerna handlade om är så snävt. De har dessutom bara haft 

utomhusmatematik en gång i veckan i ungefär tre månader och har inte hunnit få så stor 

uppfattning och kunskap om det. Om min studie hade handlat om matematik i stort tror jag att 

intervjuerna hade varat längre eftersom det är ett bredare ämne som eleverna haft oftare och 

vet mer om. Sedan är jag även av uppfattningen att elevernas ålder påverkar. De är sju år 

gamla och har nyss börjat skolan. Sitta still en längre stund och bara lyssna och prata är därför 

inget de torde vara vana vid.  

 

Trots förklaringarna ovan om varför eleverna pratade så kort tid anser jag att metoden 

påverkade detta negativt. Jag hade kunnat ändra på upplägget av intervjuerna. Jag har i en 

tidigare studie gjort gruppintervjuer med elever i årskurs ett och där berodde svaren på 

frågorna på vad vissa personer i gruppen svarade. De andra hängde bara på. Därför ville jag 

inte använda mig av gruppintervju. Däremot kunde jag ha intervjuat eleverna två och två. Då 

hade de kunnat påminna varandra om saker och tillsammans kommit fram till vilka 

uppfattningar de har om utomhusmatematik. Jag kunde ha tagit med mig ritpapper så hade de 
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fått rita något kring utomhusmatematik. Jag hade även kunnat fråga dem hur de koncentrerade 

sig bäst och anpassat intervjuerna utifrån det. De kanske hade velat ha med sig en leksak eller 

liknande att hålla i under samtalet för att känna sig mer trygg och koncentrerad. Eller att jag 

hade startat musik som hade fått spela i bakgrunden.  

 

Jag bad läraren i klassen att ordna ett bra rum för mig att intervjua i eftersom jag är obekant 

med lokalerna. Hon hade ordnat det när jag kom på morgonen för intervjuerna. När jag gick 

dit visade det sig att det var ett materielrum och efter ett par intervjuer blev vi störda av den 

anledningen. Eleverna reagerade inte när vi blev störda utan pratade på ändå. Det var ändå bra 

att rektorn ordnade så jag kunde genomföra de resterande intervjuerna i ett fridfullt och lugnt 

rum. Jag skulle ha varit mer påstridig och verkligen ha påpekat för läraren hur viktigt det var 

att jag skulle ha ett avskilt rum där jag inte skulle bli störd.   

Observation 
Bell (2006) anser att forskaren skall ha bestämt vad den skall observera innan observationerna 

startar. Till en början var jag ambitiös när jag tänkte på vad jag skulle observera. Jag trodde 

att jag skulle kunna anteckna elevernas kroppsspråk och allt de sa och gjorde. Efter att jag 

diskuterat med min handledare och tänkt efter så insåg jag att det skulle bli övermäktigt utan 

att använda inspelningsutrustning. Eftersom jag inte fokuserade på att göra en handledning till 

hur utomhusmatematik kan bedrivas eller vad elever säger under utomhusmatematiklektioner 

ändrade jag upplägg av observationerna. Jag bestämde mig för att bara anteckna vad de gjorde 

under lektionen och vad eleverna och läraren sa som var kopplat till lektionen. Det gjorde jag 

i ett löpande protokoll. Detta visade sig vara ett bra och genomförbart beslut. Däremot 

påverkade vädret mig negativt. Det var svårt att anteckna allt jag ville när det var fjorton 

minusgrader och eftersom jag inte rörde mig så mycket blev jag frusen om händerna. 

Eftersom det var så kallt gick jag mitt under observationen in och hämtade ett sittunderlag 

vilket gjorde att jag missade en kort stund av lektionen. Detta kan ha gjort att jag missade 

något viktigt. Därför skulle jag ha tänkt på att ta med mig något att sitta på från första början 

vilket jag gjorde vid resterande observationstillfällen.  

 

Jag tycker att jag lyckades med det som Bell (2006) anser som viktigt, att en observatör skall 

påverka det som händer så lite som möjligt. Jag valde att observera öppet som Holme och 

Krohn Solvang (1997) beskriver som att deltagarna vet om att observationerna sker och att 

forskaren kan gå omkring under observationerna. Observationerna var väldigt värdefulla för 
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mig för att kunna formulera bra intervjufrågor till eleverna. Dessutom hade jag upplevt det 

eleverna upplever varje vecka vilket gav mig en kontext och förståelse till det eleverna 

berättade om i intervjuerna.  

Enkät 
Enkäten gav mig elevernas översiktliga uppfattningar av utomhusmatematik. Jag hade tagit 

Holme och Solvangs (1997) råd i beaktande. Det var bra att jag använde mig av fasta 

svarsalternativ i form av figurer för det anser jag gjorde att alla elever på ett enkelt sätt förstod 

och kunde fylla i enkäten. Bell (2006) menar att enkäten skall vara uppbyggd så att den ger 

den information forskaren behöver och som respondenterna vill svara på. Det tycker jag att 

jag lyckades med i denna enkät. Däremot är jag av uppfattningen att eleverna kan ha grundat 

sina svar på enkäten på den senaste utomhusmatematiklektionen och inte sammantaget för 

alla utomhusmatematiklektioner de har haft. Jag tror att det kan vara svårt att minnas hur det 

mestadels har känts innan utomhusmatematiklektionerna börjat. Det är lättare att bara relatera 

till den senaste lektionen. Hur det kändes i augusti när det var varmt är svårare att minnas. 

Därför kan resultatet på enkäten till stor del endast gälla för den lektionen de hade samma dag 

som de fyllde i enkäten. Enkäten var en utmärkt inledning att börja elevintervjuerna med. 

Eleverna fick berätta om något de hade gjort och hade kunskap kring vilket jag tror 

underlättade för fortsättningen av intervjun.  

 

Det var en enkät av arton utdelade som var felaktigt ifylld, trots att jag hade förklarat hur de 

skulle fylla i den och att jag satt i närheten när de svarade. Däremot märkte jag att de flesta av 

eleverna var väldigt stressade när de fyllde i enkäten och trots att jag påpekade att de skulle 

fundera i lugn och ro, upplevde jag att de stressade igenom den. Det kan vara anledningen till 

att eleven fyllde i enkäten felaktigt. Anledningen till varför de stressade när de fyllde i 

enkäten var inte att de hade ont om tid. Det fanns gott om tid att fylla i enkäten. Däremot kan 

det bero på att de har en syn att det bästa är att göra klart uppgifterna så snabbt som möjligt.  

5.1.3 Bearbetning och analys av data 
Mitt val av metod för bearbetning och analys av data fungerade väl. Genom att bygga mitt 

resultat utifrån det som tas upp i litteraturgenomgången skapades en röd tråd från 

litteraturgenomgången till resultatet. Eftersom alla de valda temaområden utom ett avsåg att 

bidra till besvarandet av syftet och frågeställningarna blev den röda tråden synlig från syfte 

och frågeställningar till litteraturgenomgång och sedan resultatet. De temaområden jag valde 

kunde jag hålla fast vid. Att färglägga de olika temaområdena i olika färger för all empiri var 
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praktiskt och lättläst och den metod som fungerade bäst för mig. Det var även bra att all 

empiri från elevintervjuerna fanns samlade i ett och samma dokument sorterade utifrån 

temaområdena. Det gjorde det lättare att skriva resultatet.  

5.2 Resultatdiskussion  
Här kommer jag att dra de viktigaste slutsatserna och göra reflektioner med tanke på studiens 

syfte och frågeställningar. Mitt syfte är att studera elevers perspektiv på utomhusmatematik 

och mina frågeställningar är: Vilka uppfattningar har eleverna om utomhusmatematik? Samt: 

Varför tror eleverna att de har utomhusmatematik? Eftersom denna studie är fenomenografisk 

och av ringa omfattning kan de resultat som presenteras i denna studie inte generaliseras till 

den population som de aktuella eleverna kommer från (Alexandersson 1994). Däremot kan 

tendenser och slutsatser om elevers uppfattningar om utomhusmatematik i den aktuella 

klassen göras.  

5.2.1 Utomhusmatematikens positiva delar 
Under intervjuerna framkommer det att alla eleverna kan se många positiva delar med 

utomhusmatematik. Däremot skiljer sig deras svar åt. Några exempel på deras svar är att en 

elev tycker det är bra för att han blir tränad i matematik. En annan säger att det är bra att hon 

får vara utomhus, en annan för att han får lära sig mycket och en tredje för att de får leka lekar 

på utomhusmatematiklektionerna. Min reflektion är alltså att eleverna har hittat sin personliga 

anledning till varför de tycker att det är positivt med utomhusmatematik.  

 

Eleverna kan ge exempel på aktiviteter eller situationer när det är roligt och positivt att ha 

utomhusmatematik och det stämmer överens med Skolverkets granskning (2003). Där står det 

att matematik är ett ämne som många har positiva erfarenheter av. Ett par av eleverna nämner 

frisk luft och vistelse utomhus som en positiv del i utomhusmatematiken och det rimmar bra 

med Brügge och Szczepanskis (2007) tankar. De anser att många barn idag inte har en 

naturlig kontakt med naturen och kan vara rädd för den. Genom att eleverna regelbundet får 

tillbringa tid i naturen får de ett intresse av att vistas i den. En av eleverna nämner att det är 

bra att de får frisk luft på utomhusmatematiklektionerna och det är en del av det som Brügge 

och Szczepanski (2007) tar upp som utomhuspedagogikens fördelar. Nämligen att 

utomhuspedagogik inverkar positivt på hälsan, motoriken och koncentrationsförmågan. 

 

En elev tycker att det är roligt på utomhusmatematiken när de får leka lekar och detta kopplar 

jag till det sociokulturella perspektivet. Vid lekar sker ofta ett samspel vilket enligt det 
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sociokulturella perspektivet gynnar elevernas lärande och utveckling (Strandberg 2006). En 

annan elev nämner utomhusmatematiklektionernas koppling till läroboken som en positiv del 

och det klingar bra ihop med Olsson och Forsbäck (2006) som anser att det är viktigt att  

eleverna kopplar lektionerna i utomhusmatematik till sitt lärande i matematik.   

5.2.2 Elevernas lärande 
De intervjuade eleverna är medvetna om att de har lärt sig ”saker” på 

utomhusmatematiklektionerna men de har svårare att formulera vad de specifikt har lärt sig. 

Det drar jag slutsatsen kan bero på det som Brügge och Szczepanski (2007) och NCU (2010) 

tar upp. Nämligen att utomhusmatematik inte bara skapar kunskap som är verbal utan även 

”tyst” kunskap som inte går att formulera med ord, utan som sitter i musklerna och kroppen. 

Enligt Skolverkets granskning (2003) säger elever i alla åldrar att om man lyckas och lär sig 

påverkas lusten att lära i matematik positivt. Detta kopplar jag till elevernas svar under 

intervjuerna där de nämner att de har lärt sig saker under utomhusmatematiklektionerna. Jag 

drar därför slutsatsen att detta innebär att deras lust att lära påverkas positivt av 

utomhusmatematik.    

5.2.3 Vädret  
Enligt resultatet är de flesta eleverna neutrala både innan och under tiden de har 

utomhusmatematik, men övervägande delen av eleverna är glada efteråt. Vad kan det bero på? 

Jag drar slutsatsen att vädret och kylan är en bidragande orsak till resultaten eftersom det var 

väldigt kallt utomhus när denna undersökning genomfördes. Detta styrks av Szczepanski 

(2008) som i sin avhandling tar upp att lärare nämner att elever saknar rätt utrustning för att 

kunna vara ute i alla väder. Detta är även något som lärare har tagit hänsyn till enligt Brügge 

och Szczepanski (2007) och Strotz och Svenning (2004). De menar att det är mer vanligt att 

vara ute i undervisningen under vår, sommar och höst än under vintern. Men Brügge och 

Szczepanski (2007) anser att bara eleverna är rätt klädda går det att vara utomhus i 

undervisningen året om. En elev säger under intervjun att hon hade svarat mer positivt om 

hon hade svarat på enkäten i augusti istället och en annan säger att han är neutral till 

utomhusmatematik på grund av att han fryser. Det är alltså kylan som förstör. Som nämndes i 

kontextavsnittet i resultatdelen får två av eleverna problem att genomföra uppgifterna på 

grund av det är så kallt. Rimligtvis borde därför fler än de två intervjuade eleverna i klassen 

ha liknande åsikter. Men av resultatet att döma så påverkar inte vädret så mycket att de inte 

vill fortsätta ha utomhusmatematik. Samtliga intervjuade elever vill fortsätta med 

utomhusmatematikundervisningen.  
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5.2.4  Lever i nuet 
Molander et al. (2005) har sett att elever vid utomhusmatematik länge efteråt minns vad som 

gjordes på lektionen. Detta stämmer inte helt överens med de intervjuade eleverna eftersom 

tre av eleverna hade svårigheter att komma ihåg vad som gjordes dagen innan intervjuerna. 

Däremot om frågan var formulerad att de skulle berätta om aktiviteter som varit extra roliga 

eller tråkiga kunde de minnas aktiviteter som var gjorda för många veckor sedan. Jag anser att 

förklaringen ligger i att eleverna lever i nuet och det som inte är något särskilt lägger de inte 

på minnet. Eftersom de har haft utomhusmatematik under en tid är det inte längre något 

särskilt och därför lägger de inte händelserna på minnet såvida de inte var extra roliga eller 

tråkiga.   

5.2.5 Konkret material 
Den största delen av de intervjuade eleverna är inte medvetna om anledningen till varför de 

har utomhusmatematik. Jag är av uppfattningen att detta inte är ovanligt för elever i den 

åldern. Jag har upplevt att de är medvetna om vad de gör i skolan men inte varför de gör det. 

En elev är medveten om varför de har utomhusmatematik. Han nämner tillgång till konkret 

material som exempelvis pinnar som en anledning. Det har även via observationer och 

intervjuer varit tydligt att läraren planerar aktiviteter där konkret material är en självklar del. 

Detta stämmer överens med den teori som antagits i detta arbete, nämligen det sociokulturella 

perspektivet. Inom det perspektivet är redskap viktiga (Strandberg 2006; Säljö 2000). Det är 

de intellektuella och fysiska resurser som hjälper oss att klara av mer än vi skulle ha gjort på 

egen hand. Därför skall eleverna uppmuntras att ta hjälp av redskap i sitt lärande. De 

slutsatser jag kan dra utifrån ovanstående är alltså att kottar, stenar och pinnar som eleverna 

använder under utomhusmatematiklektionerna är exempel på redskap som hjälper eleverna att 

nå längre i sin kunskapsutveckling. Jag har tidigare upplevt att elever skäms för att använda 

konkret material i matematikundervisningen. Därför är det positivt att en elev kunde se en 

fördel i att använda konkret material i utomhusmatematikundervisningen vilket kanske kan ge 

efterdyningar även i inomhusundervisningen.   

5.2.6 Några avslutande ord 
Mitt syfte med denna undersökning var att få elevernas perspektiv på utomhusmatematik. 

Detta skulle jag uppnå genom att besvara frågeställningarna. Jag har utifrån enkäterna och 

elevintervjuerna fått flera olika perspektiv på utomhusmatematik där eleverna har gett sina 

uppfattningar samt hypoteser om varför de tror att de har utomhusmatematik. I inledningen 

skrev jag att jag undrar om utomhusmatematik är lösningen på att matematiken i skolan är så 
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stillasittande och läroboksbunden. Om utomhusmatematik ger lust att lära. Utifrån mitt 

resultat kan jag se att de aktuella elevernas matematik inte är stillasittande i och med att de har 

utomhusmatematik där de rör sig mycket under lektionerna. Däremot är den 

utomhusmatematik som de aktuella eleverna möter, baserad på läroboken vilket 

nödvändigtvis inte behöver betyda att matematiken är bunden vid läroboken. Jag tolkar det 

som att utomhusmatematik är något eleverna uppskattar. Detta grundar jag på att ingen av 

eleverna i klassen utifrån enkäten är negativa till utomhusmatematik, att de ser positiva delar 

med pedagogiken och att alla de tillfrågade eleverna dessutom vill fortsätta med 

utomhusmatematik. Så jag drar slutsatsen att för de elever som deltog i denna undersökning, 

kan utomhusmatematik vara lösningen på matematikens dilemman som har nämnts i detta 

arbete. Samt att utomhusmatematik ger dem lust att lära.  

5.3 Fortsatt forskning 
Det vore intressant för fortsatt forskning att följa upp mina resultat med jämna mellanrum 

under dessa elevers grundskoletid. Har de fortfarande samma positiva syn på 

utomhusmatematik då? Det vore även intressant att jämföra mina resultat med resultat från 

elever som har haft utomhusmatematik under en längre tid än bara några månader. Vad har 

elever som går i årskurs sex och har haft utomhusmatematik sedan de började skolan för 

uppfattning om utomhusmatematik? Skiljer det sig mot mina resultat? Det skulle också vara 

spännande att se om elevuppfattningarna av utomhusmatematik skiljer sig mellan yngre och 

äldre elever. Ökar intresset eller minskar det med åren? En erfarenhet jag har av VFU-

perioder är att många elever i årskurs fem och uppåt gärna är inne på rasterna och ogillar att 

vara ute längre stunder på skoltid. Det upplevs töntigt och fult att ha mycket kläder på sig och 

därför fryser de hellre. Men kan det vara så att elever i årskurs fem eller sex är positiva till 

utomhusmatematik? Är utomhusmatematik även lösningen i de högre åldrarna? Detta vore 

intressant för vidare forskning.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Till vårdnadshavare för eleverna i årskurs ett 
 
Hej!     2010-11-12 
 
Jag heter Lisa Edholm och studerar till lärare vid Umeå Universitet och är nu 
inne på min sista termin. Innan jag tar ut min examen ska jag skriva ett 
examensarbete och jag har då valt att skriva om utomhusmatematik. Mitt syfte 
med arbetet är att undersöka elevernas uppfattningar om utomhusmatematik. 
För att kunna genomföra mitt arbete behöver jag hjälp av eleverna i årskurs ett. 
Jag kommer att observera ett par lektioner som eleverna har i 
utomhusmatematik. Därefter kommer jag att intervjua några av eleverna kring 
deras tankar och känslor. Intervjuerna kommer att ljudinspelas för att 
underlätta för min bearbetning men kommer inte att spelas upp för någon annan 
än mig. Det är bara för detta examensarbete som uppgifterna kommer att 
användas. I det färdiga examensarbetet kommer varken eleverna eller skolan att 
kunna identifieras. Elevernas deltagande av studien är frivilligt och de kan när 
som helst säga att de inte vill svara på frågor.  
 
Ringa in det alternativ som passar er och skicka tillbaka nedre delen av lappen 
till skolan senast 19 november. Hör av er om ni har några funderingar.  
 
Hälsningar, 
Lisa Edholm (070-XX XX XXX)  
 
.......................................................................................................................................klipp här 
 
Mitt barn får delta i studien. 
 
JA   NEJ 
 
 
 
Barnets namn: ________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavarens underskrift: ____________________________________ 



 

 
Bilaga 2 

Intervjufrågor till läraren 
 

1. Vad är utomhusmatematik för dig?  
2. Varför har du utomhusmatematik med eleverna? 
3. Vad har du gjort hittills denna termin med eleverna under 

utomhusmatematiklektionerna?  
4. Vad ska du göra med eleverna i morgon? 

       



 

 
Bilaga 3 

Observationsprotokoll 
 

Datum:  
 

Starttid:                                                 Sluttid: 
Lektion i ordningen:  

Antal elever: 
  

Observera: Aktiviteter och dialog kring lektionen 
 



 

 
Bilaga 4 

Namn:_________________________ 
 
 

Före jag ska ha utematte känner jag 
mig: 

 
 
 
 

Under tiden jag har utematte känner 
jag mig: 

 
 
 
 
Efter jag haft utematte känner jag mig: 
 
     
 
 
 



 

 
Bilaga 5 

Intervjufrågor till eleverna 
 
1. Frågor utifrån deras svar på enkäten.  
2. Berätta vad ni gjorde med Sara ute igår.  
3. Varför tror du att ni har matte utomhus?  
4. När är det roligt med utematte?  
5. När är det tråkigt med utematte?  
6. Berätta om någon gång när det var extra roligt att ha utematte.  
7. Berätta om någon gång när det var extra tråkigt att ha 

utematte.  
 
 


