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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to research what factors determines the teachers 
choice in using outdoor educational activities in their mathematics teaching as 
well as when and where the outdoors mathematics teaching is being used. The 
research that lies behind the study shows that there is a knowledge gap in the 
research on outdoor mathematics, since most of the research conducted today 
is focusing on a more general use of outdoor pedagogical activities irrespective 
of which subject content it`s applied on. The relevance of the study therefore 
becomes an important source of knowledge for teachers and students in 
teaching education. 
The survey was conveyed by a questionnaire as a research method with the 
purpose of being able to examine how the use of outdoor mathematics occurs 
today, in correlation to factors such as professional experience, education or 
which grade the teacher mostly teaches. The result of the survey showed that 
many teachers today use outdoor educational activities in their mathematics 
teaching. The purpose of the use of outdoor mathematics was primarily to vary 
their teaching and to concretise the subject content. The result also shows that 
the forest was the place that is best suited for outdoor mathematics according 
to the teachers. The teachers, however, shed light on the lack of time when 
planning and implementing lessons, class sizes and human resources as 
obstacles for outdoor educational activities. 
 
Keywords: Outdoor mathematics, outdoor education, teachers' subject 
knowledge, the importance of the place for learning. 
  



  

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka möjliga faktorer som påverkar 
lärares val att använda sig av utomhuspedagogiska aktiviteter i 
matematikundervisningen samt när och var matematikundervisning utomhus 
används. Tidigare forskning som ligger till grund för studien visar att det finns 
ett kunskapsglapp om utomhusmatematik i undervisningen då merparten av 
forskning behandlar en mer generell användning av utomhuspedagogiska 
aktiviteter oberoende vilket ämnesinnehåll som tillämpas. Studiens relevans 
blir då en viktig kunskapskälla för verksamma lärare och studenter vid 
lärarutbildningen. 	
Undersökningen genomfördes med enkät som datainsamlingsinstrument med 
syfte att undersöka hur användningen av utomhusmatematik ser ut idag, i 
relation till faktorer såsom yrkeserfarenhet, utbildning eller vilken årskurs 
läraren till störst del undervisar i. Resultatet av undersökningen visade att 
många lärare använder sig av utomhuspedagogiska aktiviteter i sin 
matematikundervisning. Syftet med utomhusmatematik anser lärare 
framförallt är att variera sin undervisning och för att konkretisera 
ämnesinnehållet. Resultatet visar även att skogen är den plats som lämpade sig 
bäst för utomhusmatematik. Lärare belyser dock tidsbrist vid planering och 
genomförande av lektioner, klasstorlek och personalresurser som hinder.  	
 
Nyckelord: Utomhusmatematik, utomhuspedagogik, lärares ämneskunskaper, 
platsens betydelse för lärandet. 
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1 Inledning	
Internationella studier som PISA och TIMSS visar bättre resultat än tidigare och 
svenska elevers genomsnittliga resultat i matematik har förbättrats jämfört med 
undersökningen från 2012, dock ligger resultaten fortfarande på en lägre nivå för 
genomsnittet än andra deltagande länder. I nuläget finns ingen möjlighet att 
konstatera vad som ligger bakom höjningen av resultaten, däremot finns det vetskap 
om att Skolverket efterlyser variation i arbetsformer i alla ämnen som undervisas i 
den svenska skolan (Skolverket, 2016). Tidigare forskning menar att det finns både 
för -och nackdelar med olika arbetsformer när det gäller matematikundervisning och 
alla elever ska möta ett varierat arbetssätt i undervisningen (Roth, Eijck, Hsu, 
Marshall & Mazumder, 2009; Högström, 2009). 
Under vår utbildning har vi upplevt att undervisningen i matematik varierar bland 
lärare. Vissa lärare arbetar med laborativt material, andra förhåller sig i stor 
utsträckning till läromedel eller som vi har erfarit att matematikundervisningen idag 
ofta kombinerar läromedel med laborativt material och praktiskt arbete. 
Dahlgren och Szczepanski (2004) framhåller att människan lär sig genom att se 
bilder, läsa och kommunicera muntligt, men även genom att smaka, lukta, beröra och 
känna. Genom detta anser Dahlgren och Szczepanski (2014) att utomhuspedagogiken 
är ett sätt att konkretisera undervisningen och är därmed en viktig källa till 
meningsfulla och kreativa lärprocesser.  
Szczepanski (2014) anser att ett kännetecken för utomhuspedagogik är ett 
handlingsinriktat lärande som uttrycker kunskapsutveckling genom någon form av 
aktivitet. Han menar att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till 
lärande i variation mellan reflektion och upplevelser med grund i konkreta 
erfarenheter. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsområde som innebär: 

• Att klassrummet flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

• Att variationen mellan boklig bildning och sinnlig upplevelse framhävs samt 

• Att platsens betydelse för lärande lyfts fram.  
 
Utomhuspedagogik har som ändamål att vara en form av komplement till den 
traditionella pedagogiken och framhäver att upplevelser i den omringande miljö ska 
utgöra en bas för undervisning (Szczepanski, 2014).  
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Carlegård (2016) menar att undervisning utomhus är bra inom vissa kategorier, men 
också att det är viktigt att poängtera att lektionerna inne och ute är lika mycket värda 
och att det innehåll som undervisas ute sedan kan lyftas in i klassrummet och 
tvärtom (Carlegård, 2016). Tyvärr har inte någon specifik definition för ordet 
utomhusmatematik hittats. Därav har beslutet tagits att skapa en egen definition av 
begreppet utomhusmatematik för att göra det mer begripligt i denna studie. 
Definitionen har skapats utifrån definitionen av utomhuspedagogik där en stor vikt 
läggs vid undervisning utomhus och utveckling kring elevens lärande. Vår definition 
av utomhusmatematik innebär att flytta det lärande rummet utomhus. Carlegård 
(2016) menar att laborativt material kan beskrivas som användning av artefakter. 
Genom att använda sig av laborativt material ges en möjlighet till att tydliggöra 
strukturer i matematiken. Hon menar att matematikboken kan vara en utgångspunkt 
när matematik sker utomhus och det kan då ske i skogen, på skolgården, på bussen, i 
staden etc (Carlegård, 2016).  
Tidigare undersökningar som gjorts inom området visar att det finns aspekter som 
påverkar lärares användning av utomhusmatematik. Timans (2016) undersökning 
visar åtta aspekter som genom olika sätt påverkar lärares användning av 
utomhusmatematik. Hon påvisar bland annat aspekter om lärares ämneskunskaper 
och ledarskap, positiv påverkan på elevens hälsa, förutsättningarna i elevgruppen och 
personalresurser. I övrigt finns mycket lite forskning inom området 
utomhusmatematik, en stor del av den forskning som bedrivs fokuserar på en 
generell användning av utomhuspedagogik oavsett ämnesinnehåll. Därmed finns det 
ett stort behov av att undersöka om och hur lärare arbetar med utomhusmatematik i 
den svenska skolan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka möjliga faktorer som påverkar 
lärares val att använda sig av utomhuspedagogiska aktiviteter i 
matematikundervisningen samt när och var matematikundervisning utomhus 
används. Därav har dessa frågeställningar framtagits:	

• Vilka möjligheter och hinder ser lärare med utomhuspedagogiska aktiviteter i 
matematikundervisningen? 

• Finns det något ämnesområde i matematik som lärare anser lämpar sig 
särskilt bra för utomhusmatematik? 
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• På vilket sätt anser lärare att platsens har betydelse för utomhuspedagogiska 
aktiviteter i matematikundervisningen?  
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2 Litteraturgenomgång 
Detta avsnitt inleds med hur lärares ämneskunskaper kan påverka 
matematikundervisningen. Därefter redogörs vikten av varierad undervisning och 
platsens betydelse för lärandet följt av styrdokumentens olika delar där vikten av 
utomhuspedagogik framställs. Avslutningsvis kommer en presentation om 
utomhuspedagogikens roll i matematikundervisningen samt utomhusmatematikens 
möjligheter och hinder. 
 

2.1 Lärare och matematik 
Tidigare forskning av Ren och Smith (2018) visar att lärare som besitter breda 
kunskaper inom matematik också har förmågan att undervisa i ämnet genom ett mer 
elevcentrerat perspektiv än lärare som har bristfälliga kunskaper i matematik. 
Exempelvis kan lärare med goda matematiska kunskaper underlätta elevernas 
lärande och med hjälp av eleverna främja samarbete i mindre grupper (Ren & Smith, 
2018). Hattie (2014) menar också att lärare är den största påverkande faktorn för 
elevernas lärande och att det är lärares förhållnings- och synsätt som gör skillnad i 
elevernas lärande. Han menar också att om lärare har ett positivt synsätt till 
undervisning ges eleverna bättre förutsättningar samt blir mer ivriga att lära.  
 
Löwing (2006) visar i sin studie av matematiklärares undervisning att det är läraren 
som är avgörande för vad eleverna lär sig. Hon menar att eleverna sällan lär sig av sig 
själva utan det är lärare som bestämmer undervisningens innehåll, hur innehållet ska 
presenteras, hur undervisningen ska genomföras och hur mycket tid som läggs på ett 
arbetsområde eller innehåll. Även Wester (2015) belyser att lärare är viktig för 
matematikundervisningen och menar att beroende på vad lärare anser att 
undervisningen ska innehålla påverkar också vad som sker vid undervisningstillfället. 
  

2.2 Varierad undervisning 
Fägerstam (2012) menar att varierande och laborativa arbetssätt har en nära relation 
till utomhuspedagogiken. Hon anser att elevernas lärande främjas inom ett ämne om 
laborativt material används. Eleverna ges möjlighet att omvandla erfarenheter till 
kunskap genom reflektion och kommunikation på ett annat sätt än om laborativa 
arbetssätt inte hade använts. Löwing (2010) menar att syftet med att konkretisera 
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matematikundervisningen genom laborativa arbetssätt och material, är att främja 
kommunikationen som sker och på så sätt också främja elevernas lärande. Hon 
antyder att konkretisering ska bidra till att ge eleverna förståelse av matematiken och 
att eleverna kan utveckla ny kunskap som har sin utgångspunkt i deras tidigare 
erfarenheter. Med hjälp av laborativt material och erfarenheter kan lärare belysa ett 
matematiskt begrepp eller samband. Grahn (1997) menar att det vanligaste laborativa 
material om används vid utomhusmatematik är kottar, stenar eller löv. 
 

2.3 Lärandemiljön och platsens betydelse 
Szczepanski (2013) antyder att i ett undervisnings- och lärandesammanhang är den 
didaktiska var-frågan ofta tagen för givet. Klassrummet är den plats många associerar 
sig med när det kommer till frågan var lärande sker i skolan. Han menar också att 
utomhuspedagogikens möjligheter ofta glöms bort eftersom fördelar med 
undervisning inomhus är mer synliggörande. Platsen utomhus bidrar till ett 
platsbaserat lärande och undervisning som bidrar till att det undersökta objektets 
natur synliggörs i en variation mellan textbaserad och icke textbaserad praktik. Han 
menar också att eleverna ges en möjlighet till autentiska möten och en växelverkan 
mellan teori och praktik (Szczepanski, 2013).  
Malone och Tranter (2003) likaså beskriver att barns naturliga och traditionella 
lekmiljöer minskar i samhället och att de förflyttats till hemmet eller specifika 
lekmiljöer. Detta leder till att barn bli begränsade i sin förmåga att uppleva och 
utforska genom ett naturligt sätt. Därför ska skolan och skolområdet ses som en 
resurs och en plats där eleverna ges möjlighet att både lära och utvecklas. 
Uteklassrummet ger eleverna möjlighet att lära genom naturliga upplevelser ofta i 
naturorienterande ämnen men även lärande i samarbete, respekt och ansvarstagande 
(Malone & Tranter, 2003). Björklid (2005) menar att skolan ska arbeta för att skapa 
lärandemiljöer som stimulerar elevernas positiva utveckling enligt läroplanens 
lärandemål. Både Björklid (2005) och Paget (1999) lyfter skolans utomhusmiljö som 
ett läromedel i undervisningen och anser att satsningen på skolgården som 
pedagogisk miljö borde aktualiseras ytterligare. 
 

2.4 Relationen mellan utomhuspedagogik och styrdokumenten 
Vid planering och genomförande av undervisning förhåller sig alla verksamma lärare 
till läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017). 
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Lärare i den svenska skolan har en professionell frihet att utforma undervisningen 
med val av pedagogik, metoder, aktiviteter och ämnesinnehåll på egen hand. Dock 
anser Carlgren och Marton (2000) att lärare tolkar innehållet olika, vilket kan bidra 
till att undervisningen ser olika ut mellan olika klassrum.  
 
Det första kapitlet i läroplanen berör målsättningar kring skolans värdegrund och 
uppdrag. Följande kapitel berör övergripande mål och riktlinjer, förskoleklassens och 
fritidshemmets syfte och centrala innehåll samt kursplaner för varje ämne. I det 
förstnämnda kapitlet skolans värdegrund och uppdrag står det framskrivet att: 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala 

och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en 
utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 

synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 
2017, s. 10). 

 
Lärare har genom sin profession fått förtroendet att utforma en varierad och 
balanserad undervisning, som skapar utrymme och förutsättningar för lärande och 
utveckling av olika kunskapsformer. Där utomhuspedagogiska verktyg kan användas 
för att nå dessa målsättningar. Men dessa verktyg verkar inte användas i så stor 
utsträckning. Szczepanski (2014) menar att det i läroplanen finns skrivningar om 
lärande som kan appliceras i utomhusmiljön. I det centrala innehållet kopplat till 
skolämnen som idrott och hälsa, biologi, fysik, kemi och geografi framgår det: att 
orientera i sin närmiljö. Det centrala innehållet i matematik är indelat i sex olika 
kunskapsområden: Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, 
Sannolikhet och statistik, Samband och förändring samt Problemlösning. Några av 
dessa kunskapsområden kan uppfattas ha en tydligare koppling till 
utomhusundervisning (Skolverket, 2017). Bland annat kan man konstruera en 
tipspromenad med matematikuppgifter utomhus för att täcka alla kunskapsområden, 
hämta naturmaterial till geometriuppgifter, använda sig av referensmått till längder, 
mått, höjder, volymer etc (NCM, 2012).  
I kommentarmaterialet till matematik framgår det:  

En grundläggande tanke bakom progressionen i matematik är att undervisningen i de 
yngre åren utgår från ett prövande förhållningssätt. Att pröva sig fram med hjälp av 
olika uttrycksformer i skilda sammanhang ger eleverna kunskap om vilka begrepp och 
metoder som är tillämpbara och utvecklingsbara. Efter hand, i de högre årskurserna ska 
eleverna möta mer formaliserade metoder. En annan grundläggande tanke är att 
innehållet utgår från konkreta och elevnära situationer och successivt utvidgas till 
obekanta situationer i vardagen och inom andra ämnesområden. Därigenom får 
eleverna verktyg att uttrycka sig mer matematiskt (Skolverket, 2011, s. 11).  
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Ovan beskrivs progressionen i matematikundervisning i grundskolan. Även 
kursplanen i matematik har en grundläggande tanke där fokus är att eleverna ska 
kunna utveckla kunskaper med hjälp av olika kreativa, problemlösande processer och 
kunskaper kring matematikens värld (Skolverket, 2017). Säljö (2014) menar att med 
hjälp av ett varierande arbetssätt kan eleven ges möjlighet till att vara aktiv och på 
egen hand kan utforska ett område, vilket leder till en möjlighet att uppnå 
kunskapskraven (Säljö, 2014). 
 

2.5 Utomhuspedagogik 
Undervisning utomhus ska, liksom all annan undervisning, ha som grundläggande 
syfte att engagera eleverna till lärande (Strotz & Svenning, 2004). Szczepanski (2007) 
menar att en av lärares största utmaningar i skolan är att skapa bättre och kreativa 
lärmiljöer för elever, och att utomhuspedagogik är ett val av arbetssätt som skulle 
kunna bidra till att uppnå detta. Med engagerade lärare och rätta förutsättningar mår 
eleverna bra av utevistelse, samtidigt som de utvecklar kunskaper från andra 
perspektiv (Grahn, 1997). Men utomhusundervisning ställer andra krav på 
anpassningar, t.ex. till årstid, gruppstorlek, årskurs samt den plats som 
undervisningen ska ske på (Strotz och Svenning, 2004).	

Olsson (2015) menar att olikheterna kring arbetet med utomhuspedagogik varierar, 
men den huvudsakliga förklaringen är att Sverige har en varierande natur, skilda 
årtidsuttryck och väderväxlingar. I arbete med utomhuspedagogik finns det hela 
tiden nya saker och företeelser att utforska för eleverna. Olsson (2015) beskriver 
utomhuspedagogiken likt Szczepanski (2014), att klassrummet flyttas ut till 
samhällslivet och att platsens betydelse för lärande lyfts fram. Han menar också att 
utomhuspedagogik handlar om att göra saker på riktigt, i verkligheten, ute som inne. 
Genom att utöva aktiviteter utomhus förväntas elever att ta med sig erfarenheter och 
kunskaper från tidigare vistelser i naturen (Lundberg, 2018). Utomhus finns 
utrymme och naturens mångfald och leken ihop med nyfikenheten och lusten att 
utforska får barn att vilja förstå mer om världen vilket är en viktig del för barndomen 
(Olsson, 2015; Lundberg, 2018).	
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2.5.1 Motorik och utveckling 

För barnet är det naturligt att hoppa, springa och klättra. Det är genom det sättet som 
barnet utvecklar motorik, styrka, koordination etc, vilket är viktiga faktorer för friska 
och välmående barn (Malone & Tranter, 2003).  
I en motorikobservation av Ericsson (2003) visas ett resultat likt Malone och Tranter 
(2003). Resultatet i studien indikerar att ökad fysisk aktivitet har stor betydelse för 
elever med både stora och små motoriska brister samt lätta och stora 
koncentrationssvårigheter. Även Grahn (1997) menar att utomhusvistelse är bra för 
motoriken men att spendera tid i naturen är bättre. Genom att vistas skogen tränar 
barnet hela sin kropp och därmed sin motorik och i skogen finns naturliga 
utmaningar för alla åldrar. Grahn (1997) menar att barn som bedriver mycket tid 
utomhus får betydligt bättre både fin- och grovmotorik samt balans. Ohlsson (2015) 
menar också att barn som vistas i mer kuperade miljöer rör sig betydligt mer än barn 
som vistas på platta områden.  
 

2.5.2 Hälsa 
Genom att vara utomhus stärker människan sitt immunförsvar med hjälp av 
framförallt sol och frisk luft. Grahn (1997) menar att barn som vistas ute i en bra 
miljö håller sig friskare än ett barn som ofta håller sig inomhus. Däremot finns det 
rum utomhus som har visats sig ha olika påverkan på människors hälsa (Boldeman 
m.fl., 2005). Boldeman m.fl (2005) menar att de barn som leker i en lekpark med 
asfalt och sand utsätts för mer UV-strålning än vad barn som leker i en lekpark med 
grönska, träd och buskar gör. Undervisning utomhus bidrar inte bara till frisk luft och 
bättre immunförsvar. Att vara utomhus och möjligheten till att röra sig är väsentlig 
för elevernas hälsa (Björklid, 2005). Hon menar att för lite utomhusvistelse leder till 
ökad trötthet, koncentrationssvårigheter och irritation. Dålig hälsa bidrar med sämre 
effekter i undervisningen, än vad bättre hälsa har (Björklid, 2005). 
 

2.6 Utomhusmatematik 

2.6.1 Möjligheter med utomhusmatematik 
Rystedt och Trygg (2010) vill förmedla en positiv syn på utomhusmatematik och 
menar att lärare ofta talar om att matematik utomhus bidrar till att eleverna får ett 
större intresse för matematik jämfört med om de enbart arbetar med matematik i 
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form av siffror och bokstäver i en bok. Rystedt och Trygg (2010) hävdar att det finns 
stora möjligheter till att flytta matematikundervisningen utomhus då delar i 
kursplanen för matematik kan utföras utomhus. Olsson och Forsbäck (2006) lyfter 
även de faktum att matematikens helhet är abstrakt för många elever, vilket innebär 
att det är svårt för eleverna att greppa matematiken och blir då svårt att kunna sätta 
in matematik i ett sammanhang (Olsson & Forsbäck, 2006). Lärares uppdrag är att 
hjälpa elever att utveckla centrala begrepp, strategier och tankeformer som ger 
eleverna en bredare grund och bättre förförståelse till matematikens helhet (Olsson & 
Forsbäck, 2006). Det är när först när eleverna själva använder och beskriver begrepp 
och ord relaterade till matematiken som de får en bättre förståelse till dem, vilket är 
något som erbjuds i utomhusmatematik anser Olsson och Forsbäck (2006). Många 
övningar kan göras med samarbete och för att matematikuppgifter ska kunna lösas 
måste eleverna kommunicera matematik vilket kan leda till ökad förståelse hos 
eleverna (Olsson & Forsbäck, 2006).  
 
Rystedt och Trygg (2010) antyder att vissa lärare framhäver att aktiviteter inom 
matematiken kan fungera som inspirationskälla och öka motivationen för lärande av 
matematikämnet hos elever. Rystedt och Trygg (2010) menar att utomhusmatematik 
kan även fastslå lärandet då det ger en möjlighet att tänka hur var det nu vi gjorde? 
Eleverna får också en större möjlighet att dra nytta av sina tidigare erfarenheter 
vilket ger en möjlighet till att eleverna får en ökad kunskap om omvärlden (Rystedt & 
Trygg, 2010).  Även Ekvall (2012) ser utomhusmatematik som främjande för 
elevernas lärande och menar att utemiljön ska ses som en bra och viktig resurs som 
ska nyttjas och inte som en riskfylld miljö där barn och vuxna behöver skyddas. 

 

2.6.2 Hinder med utomhusmatematik 
Olsson och Forsbäck (2006) uppmärksammar inte bara fördelarna med 
utomhusmatematik utan även de nackdelar som förekommer. De menar att allt 
arbete inom matematiken inte lämpar sig att göra utomhus, exempelvis uppgifter 
som kräver papper och penna blir inte lika lämpliga utomhus som inomhus (Olsson & 
Forsbäck, 2006). Just av den anledningen menar de att det är viktigt att följa upp alla 
aktiviteter och att samtala kring och om dem, så att utomhusmatematik inte blir en 
oförstående situation som eleverna inte kan koppla till sitt lärande i matematik 
(Olsson & Forsbäck, 2006). Vilket annars är en risk vid utomhuspedagogiska 
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aktiviteter i matematik menar Olsson och Forsbäck (2006). Szczepanski (2008) 
menar att det finns lärare som ifrågasätter utomhusmatematik utifrån argument om 
att det kräver god skolekonomi, tidsödande och att eleverna tycker det är töntigt. 
Szczepanski (2008) talar om flertalet faktorer som är begränsningar vid 
utomhusmatematik och som också avgör om pedagogen väljer att arbeta med 
utomhuspedagogiska aktiviteter i matematik. Han talar om att dåligt väder, för stor 
elevgrupp, icke kontrollerbar elevgrupp, avsaknad av personlig utrustning som 
regnkläder, kunskapsbrist hos lärare, tidsbrist vid planering och rädsla för att olyckor 
ska ske är några av de faktorer som kan sätta käppar i hjulet för utomhusmatematik 
(Szczepanski, 2008). En icke kontrollerbar elevgrupp som faktor, handlar om lärares 
pedagogiska kunskaper och ledarskap (Stensmo, 2008). Han menar att kontroll av 
elevgruppen är en process som sker där lärare försäkrar sig om att elevernas 
beteende i lärandemiljön följer det mål och förväntningar som finns (Stensmo, 
2008).  
Månsson och Persson (2004) menar att personalresurser är en aspekt som kan ses 
som ett hinder vid undervisning och en minskning av personalresurser leder till 
större elevgrupper som kan bidra till en högre arbetsbelastning för läraren. Lidström 
och Pennlert (2015) menar att antal elever i elevgruppen eller klassen också påverkar 
vilka arbetsmetoder lärare väljer att arbeta med. Även Håkansson och Sundberg 
(2015) menar att stora elevgrupper är ett hinder generellt vid undervisning. De 
menar också att huruvida det gynnar en elev att gå i en klass med mindre antal elever 
eller inte beror också på lärares kompetens. Dock menar Szczepanski (2008) att stora 
elevgrupper inte alltid behöver vara ett problem i sig. Han anser att problemet kan 
vara att lärare måste vara uppmärksamma på de elever som inte uppfattar att de 
befinner sig i ett undervisningssammanhang vid undervisning utomhus, vilket blir 
svårare vid en stor elevgrupp (Szczepanski, 2008). Utomhusundervisning för vissa 
elever förknippas med andra utomhusaktiviteter som “korvgrillning och promenader” 
(Szczepanski, 2008, s. 55).  
Mofetts (2011) studie visar att väderlek är en påverkande faktor precis som 
Szczepanski (2008) menar. Studien visar att flertalet lärare menar att vädret har 
negativ påverkan på utomhusundervisning i matematik (Mofette, 2011). 
Undersökningen visar också att majoriteten av både lärare och lärarstudenter uppger 
att tid för planering, organisering och genomförande av matematikundervisningen 
utomhus är ett avgörande hinder för användningen av utomhusmatematik (Mofette, 
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2011). Strotz och Svenning (2004) framhåller också lärares roll och att många lärare 
inte känner sig trygga i att bedriva undervisning utomhus, som en faktor till 
undvikandet av utomhusmatematik. Den osäkerhet eller orolighet som lärare känner 
vid undervisning utomhus riskerades då att överföras till eleverna (Strotz & 
Svenning, 2004; Ekvall, 2012). Likaså menar Mofette (2011) att ett hinder i 
användandet av utomhuspedagogiska aktiviteter beror på att lärare saknar 
förtroende för att undervisa matematik utomhus. Pehkonen (2004) framhäver att 
brister i lärares förtrogenhet att undervisa i matematik vid sidan av läromedel kan 
bero på att matematik ofta är ett ämne där läromedel styr undervisningen i stor 
utsträckning. Det medför då att lärare kan uppleva det som besvärligt att planera och 
genomföra undervisning utanför läromedlet och därmed avstår från att göra det 
(Pehkonen, 2004). 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer teorin som används som stöd i analysen presenteras. 
Inledningsvis kommer en redogörelse om de tre didaktiska frågorna vad, hur och 
varför. För att tydliggöra utomhusmatematikens roll i undervisningen kommer också 
en redogörelse kring frågorna var och när med en illustration för ett förtydligande. 

3.1 Utomhuspedagogik och utomhusmatematik  

3.1.1 Vad, hur och varför – didaktikens tre grundläggande frågor 
Undervisning kan liknas vid ett möte mellan lärare, elev och innehåll. Undervisning 
handlar alltid om något, exempelvis ett stoff eller ämnesinnehåll. Klafiki (1995) 
beskriver den didaktiska frågan vad genom att läraren ska vid planering av 
undervisning svara på frågor om vilket värde undervisningens innehåll har för 
eleverna genom att göra en didaktisk analys av ämnesinnehållet. Frågor som Klafiki 
(1995) menar att läraren ska ställa sig själv om innehållet i undervisningen är, vad är 
innehållets struktur och hur är det framskrivet i läroplanen? Vad har innehållet för 
betydelse för elevernas kunskap idag och vilken betydelse bör den ha för eleverna i 
framtiden? Vilka kunskaper har eleverna om innehållet idag och vilken kunskap 
saknas? Däremot menar Klafiki (1995) att valet av innehåll för undervisningen alltid 
ska ske i relation till vilken metod som ska användas i samt vilken elevgrupp 
undervisningen är tänkt för.  

Undervisning sker också genom olika metoder och hur-frågan fokuserar på hur 
undervisningen ska genomföras samt hur innehållet ska behandlas och bearbetas. 
Vid utomhusmatematik innebär det hur lektionen eller lektionerna genomförs 
(Lidström & Pennlert, 2015). Varierande och laborativa arbetssätt främjar 
kommunikationen vid inlärningstillfället och därmed främjar elevernas lärande och 
ligger i linje med syftet av utomhuspedagogiska aktiviteter (Fägerstam, 2012).  

Varför, är dimensionen om vilket syfte undervisningen har och vad målet med 
undervisningens innehåll och metod är. Målet med undervisningen handlar om vilka 
kunskaper eller förmågor eleverna ska utveckla. Syftet och målet med undervisningen 
blir därmed utgångspunkten vid val av innehåll och metod. Syftet med 
undervisningen baseras övervägande på de styrdokument som finns för den svenska 
grundskolan. Varför innebär också aspekten om varför undervisningen ska ske 
genom utomhuspedagogiska aktiviteter. Genom att formulera ett syfte ger man en 
övergripande beskrivning av vilken avsikt som finns med att arbeta med ett visst 
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arbetsområde (Lidström & Pennlert, 2015). “Även bakom val av metoder finns ett 
syfte som kan beskrivas” (Lidström & Pennlert, 2015, s. 28). 

 
Figur 1 
Didaktisk översiktskarta, inspirerad av (Lidström & Pennlert, 2015) 
Figur 1 illustrerar hur undervisningens tre didaktiska frågor samspelar för att uppnå målet med 
undervisningen. All undervisning baseras på den didaktiska frågan varför med målet att uppfylla 
undervisningens syfte. Genom val av ämnesinnehåll som ska behandlas i undervisningen, besvaras 
den didaktiska frågan vad. Undervisningens ämnesinnehåll ska också verkställas genom valet av 
metod som beskriver hur undervisningen ska genomföras. 
 

3.1.2 Utomhuspedagogisk didaktik – var och när? 
Szczepanski (2013) vidareutvecklade de grundläggande didaktiska frågorna vad, hur 
och varför genom att lägga till ytterligare två dimensioner, var och när för att 
tydliggöra utomhuspedagogikens roll i undervisningen.  
 
Var innebär var lärandet äger rum och platsens betydelse till lärandet (Szczepanski, 
2013). Platsen ska bidra till att möjliggöra syftet med undervisningen (Szczepanski, 
2007). Hur lämplig en plats är avgörs genom hur platsen bidrar till att verkställa eller 
tydliggöra syftet med undervisningen. Platser för lärande genom utomhuspedagogik 
kan vara skolgården, skogen, grönområden, friluftsområde, stad eller centrum etc.  
 
När innebär vid vilket tillfälle man bör ha utomhuspedagogik. När är det mer 
lämpligt att förlägga undervisningen utomhus? (Szczepanski, 2007). När kan kopplas 
samman med i vilket väder eller årstid det lämpligt att vara ute, vilken tid på 
terminen, vid lektionens början eller slut, enbart vid gemensamma temadagar eller 
flera gånger per vecka vid ordinarie lektionstillfällen. 
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Figur 2 

Figur 2 visar hur Szczepanski (2013) anpassade de tre grundläggande didaktiska frågorna till 
utomhuspedagogik genom att lägga till de didaktiska frågorna, var och när. Var innebär på vilken plats 
utomhus som lärandet ska se på samt hur den kan bidra till lärandet. När beskriver när 
undervisningen är lämplig att flyttas utomhus. Utifrån Szczepanskis anpassning av Lidström och 
Pennlerts (2015) modell har vi skapat figur 2, för att visa på hur de tre grundläggande didaktiska 
frågorna kopplas samman med de didaktiska frågorna var och när. 
 

   

  

Innehåll 
VAD? 

Tillfälle 
NÄR? 

Plats 
VAR? 

MÅL 

 

Metoder 
HUR? 

Syfte 
VARFÖR? 
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs datainsamlingsmetodens för- och nackdelar samt vilket 
datainsamlingsinstrument som ligger till grund för studiens resultat. Vidare 
presenteras det urval som ligger till grund för studien, hur genomförandet av 
pilotstudier gått till samt bortfall hur bearbetningen av data. Detta följt av en 
presentation hur genomförandet av studien har gjorts och bearbetats i förhållande till 
etiska överväganden. Slutligen kommer en redogörelse för studiens validitet, 
reliabilitet och generalisering. 
 

4.1 Metodologisk ansats och val av metod 
Valet av att ha enkät, en kvantitativ metod som datainsamlingsmetod grundades på 
vilket vårt valda syfte var men också på tidsbegränsningen vi hade. Med enkät som 
datainsamlingsmetod kunde gavs möjligheten att nå ut till så många respondenter 
som möjligt på kort tid (Björkdahl Ordell, 2007).  
 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka möjliga faktorer som kan påverka 
användandet av utomhusaktiviteter i matematikundervisningen. Frågeställningarna 
som var utgångspunkter i studien rör lärares användning av utomhusmatematik. Vi 
ville också få vetskap om vilka skillnader och likheter lärare ser med 
utomhusmatematik. 
 

4.2 Enkät som metod 
Enkät som metod valdes då vi ville undersöka det valda syftet i förhållande till 
faktorer som yrkeserfarenhet, lärares utbildningsnivå, den årskurs läraren undervisar 
i etc. Enkätmetod lämpar sig just för att undersöka ett fenomen i samband med 
faktorer såsom årskurs, yrkeserfarenhet, utbildning (Johansson & Svedner, 2010). 
Enkäten lämpar sig också för att studien syftar till att undersöka hur ofta 
utomhusmatematik används av lärare (Björkdahl Ordell, 2007). Styrkan i enkät som 
datainsamlingsinstrument också att den gav möjligheten att nå ut till många 
respondenter på kort tid samt att resultatet kunde jämföras mellan grupper av lärare, 
där kollektivet är i centrum snarare än enskilda individers svar (Dimenäs, 2007; 
Fekjaer, 2016). Svårigheter som uppmärksammas vid enkät som 
datainsamlingsinstrument, kan kopplas samma med vanligt förekommande brister 
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vid enkätundersökning, där det vanligaste är att enkäter överanvänds eller används 
som enda metod i en undersökning (Johansson & Svedner, 2010). Trots den 
problematik som medförs vid metoden så valdes enkätundersökning som enda 
undersökningsmetod i denna studie då metoden konkretiserat syftet med 
undersökningen i störst grad. 

 

4.3 Datainsamlingsinstrumentet 
Vid konstruktion av enkäten användes tidigare forskning och undersökningar som ett 
underlag när det gällde att utforma enkätfrågorna. Då det finns väldigt lite forskning 
inom området utomhusmatematik var inte sökresultaten allt för höga. Sökorden som 
användes var utomhusmatematik, utomhuspedagogik, lärares ämneskunskaper och 
platsens betydelse för lärande. Våra frågeställningar till studien var vilka möjligheter 
och hinder lärare ser med utomhusmatematik, om det finns något ämnesområde i 
matematik som lärare anser lämpar sig särskilt bra för utomhusmatematik och på 
vilket sätt lärare anser att närområdet/platsens har betydelse för elevernas 
matematiklärande. Frågorna i enkäten var relaterade till ovannämnda 
frågeställningar. Vi ville få vetskap om vilka aspekter som kan vara avgörande för om 
lärare använder sig av utomhusmatematik eller inte. 
 
Vi genomförde tre pilotstudier där den tredje och sista genomfördes med hjälp av 
fåtalet verksamma lärare som fick testa slutversionen av webbenkäten. Valet 
grundades på att vi ville säkerställa att datainsamlingsinstrumentet fungerar som det 
ska Wenemark (2017). Vi skapade webbenkäten med hjälp av det digitala verktyget 
Survey & Report. Enkäten utformades med femton frågor, alla med bestämda 
svarsalternativ. Syftet med att ha bestämda svarsalternativ i enkäten var för att få in 
data som sedan statistiskt kan jämföras mellan grupper av lärare. Enkäten berörde 
tre olika frågeområden. Respondentens bakgrund, yrkeserfarenhet och kunskaper 
samt respondentens användning av utomhusmatematik i undervisningen. 
Anledningen till att enkäten berörde bakgrundsfrågor är för att bakgrunds 
variablerna var centrala i korstabellerna och vid frågor om användningen av 
utomhusmatematik fick respondenten bland annat möjlighet att redogöra för 
specifika hinder vid användandet av utomhusmatematik. 
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Likertskalor användes vid konstruktionen av flera av frågor i enkäten. Likertskalor 
innebär att det finns ett antal påståenden som behandlar likartade företeelser. 
Respondenten kan instämma i olika hög grad, oftast genom en fem- eller sjugradig 
skala (Trost, 2001). I vår enkät gavs respondenten möjlighet att svara i en fyrgradig 
likertskala. 
  
På fråga 14, (bilaga 2) fanns det ett svarsalternativ som inte var obligatoriskt för alla 
respondenter då den behandlar läroplanens centrala innehåll som skiljer sig något 
mellan årskurs 1-3 och 4-6. Frågan behandlade ämnesområdet samband och 
förändring vilket är kopplat till årskurs 4-6. 
 
Enkäten delades sedan på sociala medier via forum och grupper för lärare och 
lärarstudenter, samt mejlades ut till flertalet rektorer och lärare på minst 15 skolor 
runt om i Sverige. Rektorerna ombads skicka ut enkäten till lärare mellan 
förskoleklass - årskurs 6, vilket var vår urvalsgrupp. Vi skickade ut en påminnelse om 
enkäten en vecka innan enkätens sista svarsdag. Påminnelsen formulerades genom 
att först tacka alla som redan deltagit men också påminna de som inte känt till 
enkäten tidigare eller de som glömt bort eller inte hunnit att svara. 
 

4.4 Urval 
Resultatet vid enkätundersökningar kan enbart generaliseras för den grupp som 
undersökts, men fördelen med att vår studie hade ett brett urval av lärare är att 
resultatet då kan generaliseras i högre utsträckning (Björkdahl Ordell, 2007; Byrman, 
2011). Även om specifika lärare, skolor eller klasser inte valts ut för undersökningen 
så har vissa faktorer varit avgörande för urvalet och därmed har ett klusterurval har 
gjorts i undersökningen, då den begränsades till verksamma lärare som undervisar i 
ämnet matematik i förskoleklass till och med årskurs sex i olika kommuner i Sverige 
(Wenemark, 2017). Studien är även genomförd med ett frivillighets urval då enkäten 
delats ut i grupper för lärare via sociala medier vilket också innebär att vem som helst 
har kunnat delta i undersökningen samt att vi inte kunde kontrollera vem som svarat 
på enkäten (Wenemark, 2017). 
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4.5 Pilotstudie 
Pilotstudie var ett sätt att testa både frågorna i enkäten och 
datainsamlingsinstrumentet och kunde ses som ett genrep till den riktiga 
undersökningen. Vi testade våra enkätfrågor genom att genomföra den första 
pilotstudien i samband med ett seminarium vid Karlstad Universitet. Vid seminariet 
fick övriga studenter möjlighet att lämna synpunkter på enkäten som sedan låg till 
grund för revideringen av enkäten och frågorna. Den andra revideringen gjordes efter 
ytterligare en testomgång som genomfördes av lärarstudenter vid Karlstad 
Universitet. Pilotstudien blev ett sätt att testa webbenkäten på tänkta respondenter 
för att få en indikation om vårt datainsamlingsinstrument fungerat bra eller inte. När 
den slutgiltiga versionen av enkäten testades gavs också möjligheten att få 
information om hur webbenkäten fungerade tekniskt. Det är viktigt att testa hur 
enkäten ser ut i olika operativsystem eller på olika skärmar och hur webbenkäten 
klarar hög belastning menar Wenemark (2017). 

 

4.6 Bearbetning av data 
När enkätundersökningen avslutades sammanställdes svaren i diagram för att få en 
tydlig bild av vad respondenterna svarat på de olika frågorna. Vi valde att 
dikotomisera de fyra svarsalternativen i likertskalan för att förtydliga resultatet. 
Exempelvis de som svarat att de känner sig ganska eller mycket säkra på att 
undervisa i matematik och de som svarat ganska eller mycket osäkra (se bilaga). 
Detta gav två variabler, en för säker och en för osäker. Svaren från 
enkätundersökningen har sedan ställts mot varandra i korstabeller. Med hjälp av 
korstabeller kan man se hur två eller fler variabler samvarierar (Ejlertsson, 2005). I 
detta fall ville vi visa hur fler variabler samverkar eller motsäger varandra. Genom 
bristande kunskaper och begränsningar i programmet som användes för att göra 
korstabeller kunde inte fler än två variabler ställas mot varandra. 	

Det teoretiska ramverk som användes i analysen bestod av två modeller. Den första 
modellen var en didaktisk översiktskarta inspirerad av Lidström och Pennlert (2015) 
där de didaktiska frågorna vad, hur och varför behandlades. All undervisning i 
skolan utgår från de didaktiska frågorna för att på bästa möjliga sätt uppnå optimalt 
lärande för eleven. Den andra modellen bygger på den vidareutveckling som 
Szczepanski (2013) gjort av Lidström och Pennlerts (2015) didaktiska frågor som är 
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anpassad för utomhuspedagogik. Modellen vi skapade illustrerar de fem didaktiska 
frågor vad, hur, varför, när och var. De fem frågorna samverkar med varandra för 
att i slutskedet uppnå målet med undervisningen. 

	

4.7 Forskningsetiska principer 
För att bedriva forskning krävs det att man tar hänsyn till flertalet forskningsetiska 
principer för att säkerställa minimal åverkan på de som medverkar (Björkdahl Ordell, 
2007; Vetenskapsrådet, 2011).  
 

4.7.1 Informationskravet 
Informationskravet innebär att respondenterna ska få ta del av vem som gör 
undersökningen, undersökningens syfte, forskningsetiska regler som ska uppfyllas, 
vem som kan få upplysning om undersökningen (Björkdahl Ordell, 2007). Ett 
informationsbrev infogades som startsida i enkäten (se bilaga 1), där det tydligt 
framgick att deltagandet var både frivilligt och anonymt samt vad syftet med studien 
var. Respondenten informerades också om hur uppgifterna lagras, om 
dataskyddslagen GDPR samt datum för sista svarsdag.  
 

4.7.2 Samtyckeskravet 
Alla respondenter fick lämna samtycke till deltagande vid godkännande av 
webbenkäten och därmed togs hänsyn till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 	

	

4.7.3 Konfidentialitetskravet 
Deltagarna informerades innan enkäten genomfördes hur den insamlade data lagras 
samt information om att enkätstudien var anonym. I och med att enkäten var 
anonym uppfylldes konfidentialitetskravet som innebär att alla individer som deltar i 
undersökningen ska ges största möjliga rätt till konfidentialitet och personuppgifter 
ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem (Björkdahl Ordell, 2007).   
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4.7.4 Nyttjandekravet 
Respondenternas svar som samlades in har endast använts för att besvara studiens 
syfte och insamlade data har förvarats oåtkomligt för obehöriga för att kunna 
verkställa Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).   

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Både Wenemark (2017) och Thuren (2009) beskriver validiteten i en 
enkätundersökning som att frågorna i enkäten utformas så att de mäter det som de 
syftar till att mäta. Ett av fler mål vid konstruktion av enkäten var att få så 
användbara resultat som möjligt till studien. Frågorna och svarsalternativen var väl 
genomtänkta och testade vid flertal tillfällen. Vid analys av resultaten framgick det 
tydligt att vi hade fått resultat och kunskap om det som var målet från början, vilket 
stärker studiens validitet (Karlsson, 2007). Det som utmanade validiteten i enkäten 
var ordval och bristen på definition av ordval i de svarsalternativ vi valt i 
enkätfrågorna som kunde skapa skiljaktigheter mellan respondenternas tolkning av 
svarsalternativen. Exempelvis kunde en definition av ordet friluftsområde gjorts för 
att skapa samsyn bland respondenterna vilket hade minskat utrymmet för egna 
tolkningar.	

Thurèn (2009) beskriver att reliabiliteten för en enkätundersökning kan baseras 
genom hur många som svarar på enkäten men också vem som svarade. Reliabiliteten 
i vår undersökning är större för respondentgruppen f-3 än för lärare som undervisar i 
4-6 då antalet respondenter är större för f-3 lärare (Thurèn, 2009). Det som kunde 
vara avgörande för studiens reliabilitet var tidsbegränsningen och tid på året. Dessa 
två aspekter ger större möjlighet till att nå ut till fler respondenter under en längre tid 
samt att undersökaren bestämmer när under året enkäten ska sändas ut. Eftersom 
datainsamlingsinstrumentet var just enkät fanns inte utrymme för misstolkningar 
hos den som genomför undersökningen, vilket innebär att vår studie har hög 
reliabilitet (Kihlström, 2007). Med andra ord finns det en överensstämmelse med 
syftet med att inga tillfälligheter kan påverka resultatet samt att liknande resultat 
skulle ges om studien genomförs vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011).	

Generaliserbarhet är, enligt Kihlström (2007), en form av diskussion om resultatet. 
Resultatet gav bland annat en inblick i vilka faktorer som påverkar användandet av 
utomhusmatematik hos lärare i förskoleklass - årskurs 6 på flertalet skolor runt om i 
Sverige. Resultatet kunde inte generaliseras till alla skolor i Sverige, då studien inte 



 21 

var tillräckligt omfattande och alla skolor var inte inkluderade i utskicket av enkäten. 
Trots att urvalet inte sträckte sig över hela landet hade studien anser vi, en hög 
generalisering eftersom enkäten sändes till flertalet skolor i olika kommuner samt på 
sociala medier (Bryman, 2011). Eftersom enkätsvaren var anonyma, kan inte studien 
generaliseras i högsta grad (Dimenäs (2007). För att stärka generaliseringen på 
studien hade respondenten kunnat ge mer information om sig själv. Var de arbetar 
eller storleken på skolan eller kommun. Här fanns det dock risk att respondenterna 
inte kände sig anonyma till fullo, vilket ville undvikas i så stor uträckning som 
möjligt. 	
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5 Resultat och analys 
I följande kapitel kommer en presentation av det insamlade datamaterialet. Det 
kommer inte en redogörelse för varje enskild enkätfråga men enkäten i helhet finns 
som bilaga för mer information (Se bilaga 2). I kapitlet redogörs inte bara resultatet 
utan också analysen. Enkätsvaren kommer redovisas utifrån studiens 
frågeställningar, för att tydliggöra förhållanden. Vissa resultat visas i stående 
stapeldiagram medan andra i korstabeller. Korstabellerna kommer användas som 
grund för de två teoretiska ramverken som redogjorts ovan. Vissa av frågorna och 
svarsalternativen har rekonstruerats för att på ett tydligare sätt analysera resultatet 
och jämföra dem med varandra. 
 

5.1 Bakgrundsfrågor om lärare 
I Figur 3-5 redovisas fördelningen av respondenternas svar av centrala 
bakgrundsvariabler. I Figur 3 framgår det att av 122 respondenter var 18 stycken 
verksamma på mellanstadiet och 13 respondenter medgav att de huvudsakligen 
arbetade med annat. Trots att majoriteten av respondenterna inte har utbildning i 
utomhuspedagogik svarade 99 av 122 att de använder sig av utomhuspedagogiska 
aktiviteter i matematikundervisningen (se Bilaga 3, diagram 3). Av de respondenter 
som svarat att de har utbildning i utomhuspedagogik menar 24 stycken att de 
undervisar matematik genom utomhuspedagogiska aktiviteter (se bilaga 4, tabell 4). 
Det vanligast förekommande tillfälle som användning av utomhusmatematik är i 
samband med ordinarie lektioner i matematikundervisningen (se bilaga 3, diagram 
3). Flertalet av respondenterna menar att de tillämpar utomhusmatematik någon 
gång i månaden, medan färre antal menar att de använder sig av utomhusmatematik 
flera gånger i veckan (se figur 4). I Figur 5 framgår det att majoriteten av 
respondenterna menar att de känner sig ganska och mycket säkra i att undervisa i 
matematik. Endast en tiondel att av respondenterna känner sig ganska osäker eller 
mycket osäker på att undervisa i matematik.  
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Figur 3 

Fördelning av lärare mellan årskurserna 

 
 
Figur 4 

Frekvent användning av utomhusmatematik 

 
Figur 5 

Lärares säkerhet i undervisning av matematik 
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5.2 Hinder och möjligheter med utomhuspedagogiska aktiviteter i 
matematikundervisningen 

I Figur 6 efterfrågas lärares uppfattning av vilka hinder lärare ser med 
matematikundervisning utomhus. Många respondenter anser att Klasstorlek är den 
faktor som ses som det största hindret till att matematikundervisning ska ske 
utomhus. Nästan lika stor andel respondenter som ansåg att Klasstorlek är ett hinder 
i hög grad, svarade också att det var ett hinder i ganska hög grad. Tillgång till lämplig 
utomhusmiljö ses inte som ett stort hinder. Tid för planering och Personalresurser 
är aspekter som flertalet respondenter anger är ett stort hinder. Tid för 
genomförande av lektion och Gruppdynamik är hinder i ganska hög grad och den 
aspekt som majoriteten av respondenterna inte ser som ett hinder är Lärares 
ämneskunskaper där mer än hälften ser Ämneskunskaper i matematik som ett 
hinder i mycket låg grad.  
Figur 6 

Hinder för genomförande av utomhuspedagogiska aktiviteter 

 
 
I tabell 1 framgår det att de respondenter som använder sig av utomhusmatematik i 
sin undervisning har svarat att syftet är att Engagera eleverna till att lära 
matematik, Variera sin undervisning och för att Konkretisera ämnesinnehållet. Det 
framgår också att de respondenter som inte använder sig av utomhuspedagogik i 
ämnet matematik menar att syftet är att engagera eleverna, variera sin 
undervisning samt att Konkretisera ämnesinnehållet inte alls stämmer i samma 
höga grad som de respondenter som använder sig av utomhusmatematik. 
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Respondenterna menar att Variera sin undervisning är det som främjas i lägst grad 
vid utomhuspedagogiska aktiviteter.  
 

Tabell 1 

Vilket syfte tillämpas med utomhusmatematik i relation om du undervisar genom utomhuspedagogiska aktiviteter eller inte 
 För att engagera 

eleverna till att 
lära matematik 

För att stärka 
elevernas 
motorik 

För att variera 
min undervis-

ning 

För att konk-
retisera äm-

nesinnehållet 

För att stärka 
elevernas väl-

mående och hälsa 
 Låg grad Hög grad Låg 

grad 
Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg grad Hög 
grad 

Undervisar du 
matematik genom 
utomhuspedagogiska 
aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Ja 8  95  35 68 4 99 10 93 24  79  

Nej 3  20 10 13 3 20 3 20 7 16  

Summa 11 115  45  81  7  119  13  113  31  95  

 
 

5.3 Ämnesområde och val av material  
Geometri är det ämnesområde flest respondenter tycker lämpar sig i hög grad för 
utomhuspedagogik oavsett om de använder sig av utomhusmatematik i sin 
undervisning eller inte. Problemlösning samt Taluppfattning och tals användning är 
också områden som många respondenter uppger lämpar sig för utomhusmatematik. 
Alla områden lämpar sig i ganska hög grad uppger respondenterna förutom 
ämnesområdet Samband och förändring som endast är en del i läroplanen för 
årskurs fyra till sex. Algebra samt Sannolikhet och statistik är två ämnesområden där 
respondenterna är delade i sin uppfattning om lämplighet. Nästan lika stort antal 
som svarat att de är lämpligt i ganska hög grad uppger också att området lämpar sig 
för utomhuspedagogiska aktiviteter i ganska låg grad.	Det område i matematik som 
respondenterna inte tycker lämpar sig för utomhuspedagogiska aktiviteter är Algebra 
och Sannolikhet och statistik. Ämnesområdet Samband och förändring är en del av 
läroplanen i matematik för årskurs fyra till sex. Därav är inte det svarsalternativet 
obligatorisk för alla respondenter i undersökningen. Även detta område upplevs av 
en stor del av respondenterna som att det inte lämpar sig för utomhusmatematik (Se 
bilaga 3, diagram 10).	

En femtedel av respondenterna anser att Ämnets struktur och innehåll är ett hinder i 
mycket hög grad till att använda sig av utomhusmatematik (se bilaga 3, diagram 9). 
Tabell 2 visat att majoriteten av dessa respondenter menar att Geometri är det 
ämnesområde som lämpar sig bäst utomhus medan Taluppfattning och tals 
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användning samt Algebra och Problemlösning lämpar sig i mindre grad att 
undervisa i genom utomhusmatematik.  

 
Tabell 2 

I vilken grad följande ämnesområde tillämpas i utomhusmatematik i relation till om ämnets struktur och	
innehåll är ett hinder i hög grad?	 
Taluppfattning 

och tals 
användning 

Algebra Geometri Sannolikhet 
och statistik 

Samband och 
förändring (enbart 

mellanstadiet) 
Problemlösning 

 
Låg grad Hög 

grad 
Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad  

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg grad Hög grad Låg 
grad 

Hög 
grad 

Ämnets 
struktur 
och 
innehåll 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Hög grad 7 11 7  4 2 16  5 7 4 2 7 11  
Summa 7 11 7  4 2 16  5  7 4  2 7  11 

 

De matematiska förmågor som matematikundervisningen syftar till att utveckla hos 
eleverna kan delas in i fem områden. Problemlösningsförmåga, begrepp-och 
procedurförmåga, modelleringsförmåga, resonemangsförmåga samt 
kommunikationsförmåga. Den förmåga som respondenterna anser främjas i störst 
utsträckning genom utomhuspedagogik var resonemangsförmågan där ett stort 
antal respondenter anser att den främjas i ganska eller mycket hög grad. Även 
problemlösningsförmågan och kommunikationsförmågan är det en stor andel 
respondenter som svarat att de kan främjas i ganska hög grad eller mycket hög grad 
genom utomhuspedagogiska aktiviteter (Se bilaga 3, diagram 11). 	

De material som respondenterna använder vi matematikundervisning utomhus är i 
störst grad naturmaterial såsom kottar, pinnar, stenar etc (Se bilaga 3, diagram 6). 
Flertalet respondenter har också svarat att de använder andra material exempelvis 
laminerade arbetskort, koner, rockringar, bollar eller papper och penna.	

5.4 Platsens betydelse   
En fråga i enkäten behandlade vilken miljö som respondenterna ansåg vara mest 
lämplig att använda som plats för lärande vid utomhusmatematik där 
respondenterna hade möjlighet att välja fler svarsalternativ. De platser som anses 
vara mest lämpliga är Skolgården och Skogen, där strax över hälften respektive 
majoriteten svarade i mycket hög grad (se bilaga 3, diagram 7). Skolgård är också den 
plats som en övervägande del av alla respondenter har tillgång till. Tillgången till 
Skog varierar däremot mellan skolorna och lite mer än hälften av respondenterna har 
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en skola med tillhörande Skolskog medan en övervägande del har en Närliggande 
skog som kan nyttjas för skolans utomhuspedagogiska aktiviteter. Merparten av 
respondenterna uppgav att det har ett Närliggande grönområde eller Park i 
närheten av skolan. Grönområde/park som pedagogisk plats ansågs av ca hälften av 
respondenterna lämpa sig i ganska hög grad eller mycket hög grad. Den plats som 
respondenterna uppfattar lämpar sig i minst grad att undervisa utomhusmatematik 
på är i Stad/centrum där strax under en tredjedel svarade i mycket låg grad. Även 
Friluftsområde som pedagogisk plats tudelar respondenterna då ett stort antal 
respondenter är av åsikten att platsen är lämplig i ganska låg grad, samtidigt som en 
bit under hälften anser att platsen är lämplig i ganska hög grad eller i mycket hög 
grad (se bilaga 3, diagram 7).	

I Tabell 3 framgår det att en stor andel av respondenterna som svarade att de inte 
använder sig av utomhuspedagogiska aktiviteter i matematikundervisningen så har 
mer än hälften av dem även svarat att de har tillgång till en Skolgård vid sin skola. 
Lite mindre än hälften anger också att det har tillgång till Närliggande skog eller 
Grönområde/park i närområdet av skolan. Bara en tiondel av respondenterna som 
inte undervisar i utomhusmatematik har uppgett att det har en Skolskog som tillhör 
skolan de arbetar på eller Stad/centrum som närliggande miljö.  

Tabell 3 

Tillgång till utomhusmiljö i relation till om du inte undervisar matematik genom utomhuspedagogiska aktiviteter 
 Vilken utomhusmiljö finns tillgänglig för undervisning vid din skola? (Fler 

svarsalternativ möjliga)  
 Skol-

gård 
Skols-

kog 
Grönom-
råde/Park 

Närliggan-
de skog 

Stad/Cent-
rum 

Friluft-
sområde 

Om annat, 
ange vad 

Undervisar du matematik genom 
utomhuspedagogiska aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal svar Antal 
svar 

Antal svar Antal 
svar 

Antal svar 

Nej 22  9 11 17 9 8 0  

Summa 22 9 11  17  9  8 0  

	

I Tabell 4 framgår det att även de respondenter som svarat att de använder sig av 
utomhuspedagogik i ämnet matematik uppger i störst andel att de har tillgång till 
Skolgård som pedagogisk plats för undervisning. För svarsalternativet Närliggande 
skog är det strax under hälften som svarat att de har tillgång till det, likt det svar som 
de respondenter som inte undervisar i utomhusmatematik har angivit. Knappt en 
femtedel av respondenterna har svarat att det har en tillhörande Skolskog vid sin 
skola. En ytterst liten del av respondenterna uppger även en Annan plats som de har 
tillgång till vid sin skola och svarade då havet, sjön eller stranden.  
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Tabell 4 

Tillgång till utomhusmiljö i relation till om du undervisar matematik genom utomhuspedagogiska aktiviteter 
 Vilken utomhusmiljö finns tillgänglig för undervisning vid din skola? (Fler 

svarsalternativ möjliga)  
 Skol-

gård 
Skols-

kog 
Grönom-
råde/Park 

Närliggan-
de skog 

Stad/Cent-
rum 

Friluft-
sområde 

Om annat, 
ange vad 

Undervisar du matematik genom 
utomhuspedagogiska aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal svar Antal 
svar 

Antal svar Antal 
svar 

Antal svar 

Ja 102  60  46 76 29  28  3  

Summa 102  60  46 76 29 28  3  

	

I Tabell 5 visas de respondenter som uppger att tillgången till lämplig utomhusmiljö 
är ett hinder för utomhusundervisning i mycket hög grad i relation till vilken 
utomhusmiljö de har tillgång till vid sin skola. Dessa respondenter har svarat att de 
har Skolgård eller Närliggande skog som tillgänglig utomhusmiljö. En femtedel av 
respondenterna svarar att de har tillgång till en Skolgård, medan strax under en 
femtedel anger att det har Närliggande skog. En lite del av respondenterna har också 
svarat att det har Skolskog eller Grönområde/park som närliggande miljö. 
Tabell 5 

Tillgång till utomhusmiljö i relation till tillgång till lämplig utomhusmiljö är ett hinder i hög grad 
 Vilken utomhusmiljö finns tillgänglig för undervisning vid din skola? (Fler svarsalter-

nativ möjliga)  
 Skolgård Skolskog Grönområde/Park Närliggande 

skog 
Stad/Centrum Friluftsom-

råde 

Tillgång till lämplig utom-
husmiljö 

Antal 
svar 

Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar 

Hög grad 21  8  8  15  6 4 

Summa 21  8  8 15 6 4  

 

5.5 Sammanfattning av resultat 
Användningen av utomhuspedagogiska aktiviteter i matematikundervisningen är 
ganska bred både bland respondenter som har utbildning inom området men också 
för dem som inte har utbildning. Hur frekvent respondenterna använder 
utomhusmatematik är varierande, men majoriteten använder det Någon gång i 
månaden. Möjligheterna och syftet med användningen är för majoriteten av 
respondenterna att Konkretisera matematikens innehåll, Variera undervisningen, 
samt att Engagera eleverna till att lära matematik. Utomhuspedagogiska aktiviteter 
används främst inom ämnesområdena Geometri, Problemlösning och 
Taluppfattning och tals användning. I undervisningen arbetar respondenterna ofta 
med Naturmaterial exempelvis kottar, pinnar eller stenar. Andra material som 
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används är rockringar, bollar, rep eller snöre etc. Den plats som anses som den bästa 
pedagogiska platsen för utomhusmatematik är Skolgården och Närliggande skog.	

De respondenter som väljer att inte använda sig av utomhusundervisning i 
matematikämnet menar att de mest avgörande faktorerna är Klasstorlek, Tid för 
planering och Genomförande av lektioner.	

Dessa lärare antyder också att anledningen till att de inte använder 
utomhusmatematik i undervisningen är på grund av att Ämnesinnehållet är ett 
hinder då de anser att Geometri, Problemlösning, samt Taluppfattning och tals 
användning inte lämpar sig för utomhuspedagogik. De är också av uppfattningen att 
användningen av utomhuspedagogiska aktiviteter inte främjar syftet att Engagera 
eleverna eller att Variera undervisningen i matematik. Det visar sig dock att 
majoriteten av respondenterna, som inte använder sig av utomhuspedagogik, har 
tillgång till lämpliga platser såsom Skolgård eller Närliggande skog.	
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6 Diskussion 
I avslutande kapitel kommer en diskussion av de slutsatser som tagits i relation till 
tidigare forskning att framföras. Val av metod för studien kommer diskuteras till följt 
av resultatet av studien. Avslutningsvis kommer slutsatsen av studien samt förslag till 
vidare forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Det finns idag mycket begränsat med forskning inom området utomhusmatematik. 
Den forskning som hittats och har presenterats i vår litteratur har i stor utsträckning 
fokuserat på utomhuspedagogiska aktiviteter oavsett ämne och inte specifikt ämnet 
matematik.	

Att enkät som datainsamlingsmetod valdes var för att kunna undersöka studiens syfte 
i förhållande till faktorer som yrkeserfarenhet, utbildning, den årskurs läraren 
undervisar i etc. Enkätmetod lämpar sig just för att undersöka ett fenomen i samband 
med faktorer (Johansson & Svedner, 2010). Vår undersökning syftade även till att 
undersöka när och var lärare använder sig av utomhusmatematik i sin undervisning 
och enkät som datainsamlingsmetod lämpar sig när man vill ta reda på hur ofta något 
förekommer (Björkdahl Ordell, 2007). 	

Valet togs att skapa en webbenkät med femton frågor med hjälp av det digitala 
verktyget Survey & Report. Syftet med att ha bestämda svarsalternativ i enkäten var 
för att samla in data som kunde jämföras mellan grupper av lärare. Enkäten berörde 
tre olika frågeområden, respondentens bakgrund, yrkeserfarenhet och användning av 
utomhusmatematik i undervisningen. Bakgrundsfrågorna var viktiga för att kunna 
jämföra resultatet mellan olika grupper av lärare såsom resultatet mellan låg och 
mellanstadielärare eller skillnaden mellan de som har utbildning i 
utomhusmatematik och de som inte har. Vi använde likertskalor med fyra 
svarsalternativ, i mycket låg grad, i ganska låg grad, i ganska hög grad och i mycket 
hög grad. Syftet med att ha en fyrgradig skala istället för fem eller sjugradig var att 
respondenterna skulle ta ställning till ett påstående där det inte gavs möjlighet att 
vara neutral i sitt svar. Avsaknaden av definitioner av de ordval som gjorts i enkätens 
svarsalternativ kunde skapa skiljaktigheter mellan respondenternas tolkning av 
svarsalternativen. Svarsalternativen som berörde frågor om platsens betydelse kunde 
tolkas olika beroende på hur den enskilde individen ser på svarsalternativen skolskog 
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och närliggande skog eller hur tolkningen av skillnaden mellan park/grönområde och 
friluftsområde gjordes. Hur tolkningen av våra svarsalternativ gjordes beror på 
individens erfarenhet av platsen. I och med att alla respondenter tolkade alternativen 
olika, medförde det också en sänkning av studiens validitet. Vi vet alltså inte om det 
som är tänkt att mätas faktiskt mäts på de frågor som är tolkningsbara. 	

Studien och enkätundersökningen var en process där pilotstudier var ett sätt att testa 
enkäten som användes som undersökningsinstrument, precis som Wenemark (2017) 
rekommenderar att man ska gå tillväga. Då enkäten pilotestades flera gånger innan 
den slutgiltiga versionen fastställdes gjorde att vi kunde stärka enkätens validitet 
(Wenemark, 2017). Att utskick av enkäten gjordes via grupper för lärare och 
lärarstudenter på sociala medier samt till flertalet skolor och rektorer gjorde att vi 
fick en bred spridning på enkäten. Detta bidrog också till att vem som helst kunde 
delta i undersökningen samt att aktören för undersökningen inte vet vem som svarat. 
Tyvärr hade vi inte kunskapen att sätta en gräns på hur många gånger respondenten 
gavs möjlighet till att svara på enkäten, vilket gjorde att information om vem som 
svarat på enkäten inte kunde utläsas, eller om respondenten svarat en eller flera 
gånger vilket är något som Wenemark (2017) varnar för vid enkätundersökning. Vi 
skickade ut en påminnelse om enkäten när det återstod en vecka av svarstiden, för att 
fler lärare, som inte hunnit svara eller glömt att svara, skulle bli uppmärksammade 
om att enkäten fortfarande var öppen. 	

Intervjuer som komplement skulle varit ett sätt att motverka en av de vanligt 
förekommande brister som enkäten medför, att den används som enda 
undersökningsinstrument (se t.ex. Johansson & Svedner, 2010).	

Enkäten sändes till fler respondenter än vad studien krävde. Detta för att få in de 
antal svar som behövdes då ett stort bortfall var medräknat. Enkäten lades ut på 
sociala medier och därför fanns ingen möjlighet att kontrollera hur många enkäter 
som skickats ut. Det är sammanlagt 122 enkätsvar som ingår i studien. 	

	

En av de orsaker som kan förklara bortfall vid studien är när på terminen enkäten 
skickades ut. Vårterminen medför för många lärare en hög arbetsbelastning med 
nationella prov, dokumentation, betygssättning, utvecklingssamtal etc. För att 
minimera bortfallet ytterligare kunde enkäter också delats ut personligen till lärare, 
som ett komplement till att den skickats ut elektroniskt till flertalet skolor och delats 
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via sociala medier. Vi uppfattar det som att det hade medfört att fler lärare valt att 
delta i enkätundersökningen, då det gett en mer individuell koppling till enkäten än 
känslan av ett massutskick. Enkätens bakgrundsfrågor visar att majoriteten är 
verksamma i förskoleklass till och med årskurs tre. Studiens reliabilitet påverkas 
också av det faktum att få lärare i årskurs 4-6 har deltagit i studien. Det innebär att 
reliabiliteten för gruppen av respondenter som är lärare i förskoleklass eller i årskurs 
1-3 är högre än för gruppen med respondenter verksamma i årskurs 4-6. Om vi 
istället valt att begränsa gruppen av respondenter till enbart verksamma lärare i 
förskoleklass-årskurs 3 hade det blivit en mer fokuserad studie. Dock hade valet att 
begränsa urvalet ytterligare motverkat syftet med att ha en bred respondentgrupp, 
vilket är att kunna generalisera resultatet i högre utsträckning (Bryman, 2011).	
 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen har studiens tre frågeställningarna som grund och är indelad 
efter dessa. Inledningsvis kommer en diskussion kring vilka hinder och möjligheter 
lärare ser med utomhusmatematik, till följt av synen på ämnesinnehåll. 
Avslutningsvis kommer en diskussion kring resultatet och platsens betydelse för 
utomhuspedagogiska aktiviteter i matematikundervisningen. 

 

6.2.1 Hinder och möjligheter 
De respondenter som använder sig av utomhusmatematik i sin undervisning menar 
att syftet är att engagera eleverna till att lära matematik, för att variera sin 
undervisning och för att konkretisera ämnesinnehållet. Respondenterna som svarat 
att de inte använder sig av utomhuspedagogik i ämnet matematik håller inte med om 
det. Forskningen lyfter det faktum att matematik är abstrakt för många elever men 
att utomhuspedagogiska aktiviteter ger eleverna möjligheten att använda, samtala 
och relatera till matematik (Olsson & Forsbäck, 2006) Lärare i vår studie som 
använder sig av utomhusmatematik anser även de att det är en av anledningarna till 
att de använder sig av utomhuspedagogiska aktiviteter.	
Rystedt och Trygg (2010) framhäver att utomhuspedagogiska aktiviteter inom 
matematiken kan fungera som inspirationskälla och öka motivationen för 
matematikämnet hos elever. Lärare i vår undersökning som använder 
utomhusmatematik är eniga med forskningen och ser syftet med att använda 
utomhuspedagogik för att engagera och inspirera eleverna till att lära matematik. 
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Studien visar att lärare som använder utomhusmatematik i hög grad ser möjligheter 
med att variera sin undervisning genom utomhuspedagogik i ämnet matematik. Även 
tidigare forskning menar att utomhuspedagogik är ett sätt att arbeta laborativt och 
varierande inom matematik (Fägerstam, 2012).	
Att undervisa matematik utomhus med syfte att stärka elevernas motorik är något 
som framförs i forskningen som en viktig aspekt för elevernas välmående och 
utveckling (Malone & Tranter, 2003; Ericsson, 2003). Likaså menar Björklid (2005) 
och Grahn (1997) att utomhuspedagogiska aktiviteter har en positiv påverkan på 
elevernas hälsa samt påverkar människans immunförsvar som bidrar till att eleverna 
håller sig friska. Trots att hälsa och motorik lyfts fram av forskningen som viktiga 
faktorer till att använda utomhuspedagogiska aktiviteter i undervisningen, visar 
resultatet i undersökningen att endast tredjedel av lärarna uppger att användningen 
av utomhuspedagogiska aktiviteter i matematik syftar till att stärka elevernas hälsa 
och motorik. Varför anser inte lärare att hälsa och motorik är en avgörande faktor i 
större grad för användningen av utomhusmatematik? Vi tolkar resultatet som att 
lärare inte anser att det är en avgörande faktor då den inte specifikt har en koppling 
till matematikundervisning och därmed inte är huvudfokus vid utomhusmatematik. 	

	

Studie visar vilka hinder lärare ser med användningen av utomhuspedagogiska 
aktiviteter och två av hindren var tid för planering och genomförande, samt 
personalresurser. Liknande resultat visas i forskning av Mofette (2011) där lärare 
också upplever att bristande tid för planering och genomförande är ett hinder. 
Månsson och Persson (2004) menar att en minskning av personalresurser inom 
skolans verksamhet leder både till större elevgrupper och bidrar till en högre 
arbetsbelastning för lärare. Är hög arbetsbelastning en faktor som påverkar att lärare 
har mindre tid för planering av undervisning? Men behövs det mer tid vid planering 
av undervisning utomhus än vid klassrumsundervisning? Då vår undersökning inte 
ger oss svar ser vi att det finns det ett vidare behov att undersöka om lärare anser sig 
behöva mer tid för planering av utomhuspedagogiska aktiviteter än vid traditionell 
klassrumsundervisning.  	

	

Gruppdynamik är en annan faktor som lärare i undersökningen anser kan vara ett 
hinder vid utomhusmatematik. Szczepanski (2008) påvisar också att en icke 
kontrollerbar elevgrupp, eller problematik inom gruppdynamik, som ett hinder till att 
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undervisa på detta sätt. Stensmo (2008) menar att det handlar om lärares 
pedagogiska kunskaper och ledarskap och hur lärare kontrollerar elevgruppens 
beteende i lärandemiljön så de följer de mål och förväntningar som finns. Klasstorlek 
är dock den faktor som flest lärare ser som det största hindret till att undervisning 
ska ske utomhus. Detta bekräftas av flera studier, som visar att lärare ser storlek på 
elevgrupp eller klass som ett hinder (Szczepanski, 2008). Antal elever i en elevgrupp 
påverkar också vilka arbetsmetoder lärare väljer att tillämpa i undervisningen 
(Lindström & Pennlert, 2015). Håkansson och Sundberg (2015) menar också att stor 
elevgrupp är ett hinder generellt i klassrummet, men huruvida det gynnar en elev att 
gå i en klass med mindre antal elever eller inte beror också på lärares kompetens. 
Resultatet i vår undersökning visar att lärare känner sig säkra på att undervisa i 
ämnet matematik och en övervägande del svarade att de känner sig mycket säker 
eller ganska säker på att undervisa i ämnet. Lärares ämneskunskaper är den faktor 
som flest lärare uppgav var ett hinder i mycket låg grad. Till skillnad från resultatet i 
vår studie menar forskningen att lärares roll är av stor betydelse för om undervisning 
i utomhusmatematik ska ske (Strotz & Svenning, 2004; Mofette, 2011; Pekhonen, 
2004). Strotz och Svenning (2004) menar att många lärare inte känner sig trygga i att 
bedriva undervisning utomhus och att det kan bero på att matematik ofta är ett ämne 
där läromedel styr undervisningen i stor utsträckning. Frågan är om det verkligen är 
lärares ämneskunskap som är ett hinder eller om det är lärares pedagogiska 
kunskaper om hur läroplanen kan implementeras i undervisningen som är det 
egentliga hindret till att undervisning utomhus ska ske.	
 

6.2.2 Ämnesområde och val av material  
Läroplanen beskriver inte hur lärare ska undervisa utan endast vilket ämnesinnehåll 
undervisningen ska behandla. Det centrala innehållet i matematik är indelat i sex 
olika ämnesområden: Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, 
Sannolikhet och statistik, Samband och förändring samt Problemlösning (Skolverket, 
2017). Tidigare forskning visar att en del ämnesområden kan uppfattas ha en 
tydligare koppling till utomhusundervisning (Szczepanski, 2014). Resultatet blir en 
indikation på det då det visade att lärarna svarade övervägande positivt till att vissa 
arbetsområden i matematiken lämpade sig till att undervisa utomhus. Geometri var 
det område flest lärare tyckte lämpade sig bäst för utomhusundervisning. Däremot 
menade en femtedel av lärarna att den största faktorn till att de inte använder sig av 
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utomhusmatematik är på grund av ämnets struktur och innehåll, vilket motsäger viss 
forskning men också stärks av annan. Olsson och Forsbäck (2006) menar att all 
matematikundervisning inte lämpar sig utomhus. Detta blir något motsägelsefullt då 
kursplanen i matematik har en grundläggande tanke där fokus ligger på att eleverna 
ska kunna utveckla kunskaper genom olika kreativa, problemlösande processer och 
kunskaper kring matematikens värld (Skolverket, 2017).	
Med hjälp av laborativt material, erfarenheter eller som metafor kan lärare belysa ett 
matematiskt begrepp eller samband. Laborativt material som används vid 
utomhusmatematik kan vara naturmaterial som kottar, stenar eller löv etc (Grahn, 
1997). Resultatet visar att flertalet lärare använder sig av laminerade arbetskort, 
koner, rockringar, bollar, papper och penna etc. Dock använder sig lärare i störst grad 
av naturmaterial såsom kottar, pinnar, stenar etc.	
 

6.2.3 Platsens betydelse  
Majoriteten av lärarna i studien ser utomhusmiljön som en pedagogisk plats för 
lärande. Endast en femtedel av lärarna i studien använder inte utomhusmatematik i 
sin undervisning. Vid vilket tillfälle som lärare använder utomhuspedagogiska 
aktiviteter varierar, men majoriteten av lärare i undersökningen uppger att de 
använder utomhusmatematik någon gång i månaden och endast en liten del av 
lärarna använder det kontinuerligt varje vecka i matematikundervisningen.  
Tidigare forskning visar att lärare ofta ser på den didaktiska frågan var som självklar 
då klassrummet är den primära platsen för undervisning i skolan (Szczepanski, 
2013). Malone och Tranter (2003), Björklid (2005) och Paget (1999) är alla eniga om 
att lärare måste se skolans utomhusmiljö som en resurs och en pedagogisk plats för 
lärande och utveckling. Forskningen belyser inte den didaktiska frågan när i större 
utsträckning, men Szczepanski (2013) menar att användningen av 
utomhuspedagogiska aktiviteter ska anpassas till i vilket väder eller årstider det är 
lämpligt att vara ute för den specifika undervisningssituationen. Studien visar att de 
platser lärare använder vid utomhusmatematik är mest frekvent skolgården och 
närliggande skog. De platser som ansågs vara mest lämpliga bland lärare i 
undersökningen var skolgården, närliggande skog och skolskog, där strax över 
hälften respektive majoriteten svarade i mycket hög grad. En liten andel av lärarna 
uppger dock att de har en tillhörande skolskog vid sin skola. Även de lärare som 
svarat att de inte använder sig av utomhuspedagogiska aktiviteter är andelen låg som 
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uppgett att de har tillgång till en skolskog. Frågan är om tillgången till skolskog är en 
faktor som beslutsfattare i framtiden behöver ta hänsyn till vid planering av nya 
skolor och skolområden, för att utbredningen av utomhuspedagogiska aktiviteter 
bland lärare ska fortgå eller öka.  

	

Skolgården som pedagogisk plats är den plats som forskningen uppmanar lärare att 
använda i sin undervisning (Paget, 1999). Likaså är det den plats som ett stort antal 
av lärare i undersökningen använder eller anser som lämplig för 
matematikundervisning utomhus. Skogen som pedagogisk resurs lyfts inte specifikt 
av forskningen men Ekvall (2012) lyfter naturen som en viktig pedagogisk 
undervisningsmiljö. Precis som Ekvall (2012) ser lärare att naturen eller skogen är en 
lämplig miljö för lärande då majoriteten anser att platsen används och lämpar sig för 
utomhusmatematik.	
 
Variationen som visas mellan lärare i studien som använder eller inte använder 
utomhusmatematik kan i viss utsträckning grundas på tillgången till skog. Flest 
lärare ansåg att skogen var den plats som lämpar sig bäst för utomhuspedagogiska 
aktiviteter. Däremot visar resultatet att majoriteten inte har en skolskog att tillgå 
utan endast en närliggande skog. Kan avståndet till närmaste skog vara en avgörande 
faktor för att användandet av utomhuspedagogiska aktiviteter är mer utbrett? Eller 
har lärares olika tolkningar av begreppet närliggande skog varit betydande för 
studiens resultat och hur stort avstånd är det till något som är närliggande?	
 

6.3 Slutsats 
Undersökningen bidrar med information om vilka faktorer som kan påverka lärares 
val att använda eller inte använda utomhusmatematik i sin undervisning. Studien 
visar att många lärare använder sig av utomhuspedagogiska aktiviteter i sin 
matematikundervisning och att syftet är att variera sin undervisning, engagera 
eleverna till att lära matematik samt för att konkretisera ämnesinnehållet. Studien 
visar också att skogen är den plats som lärare anser lämpar sig bäst för 
utomhusmatematik. Dock belyses tidsbrist vid planering och genomförande av 
lektioner, klasstorlek och personalresurser som hinder för användningen. För att 
utveckla alla elevers lärande genom utomhuspedagogiska aktiviteter krävs det att 
lärare har kunskap om hur undervisningen i matematik utomhus kan bidra till 
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lärandet samt vilka möjligheter och hinder som förekommer med 
utomhusmatematik. Studien ger också information om vilken miljö lärare utnyttjar 
som pedagogisk plats vid undervisning i utomhusmatematik samt vilket 
ämnesområde lärare anser lämpa sig bäst. Slutligen har undersökningen bidragit till 
ökad insikt i utomhusundervisning i ämnet matematik och stor vikt läggs vid att 
lärare gör medvetna val kring undervisningsinnehåll, varierade arbetssätt samt 
kunskaper kring ny forskning för att lärare skall kunna erbjuda varje enskild elev en 
likvärdig utbildning. 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Vår kvantitativa studie fokuserade på att undersöka utomhuspedagogiska aktiviteter 
från ett lärarperspektiv. Data samlades in från verksamma lärare runt om i Sverige på 
både låg -och mellanstadiet. Då antalet lärare i förhållande till antal respondenter i 
vår undersökning är större vore det intressant att genomföra enkätundersökningen 
vid flera tillfällen eller att genomföra undersökningen i större utsträckning, med ett 
mer kontrollerat urval, för att sedan kunna jämföra resultatet mellan 
undersökningarna. Det är även intressant att vidare undersöka utomhusmatematik 
genom en kvalitativ studie där lärare ges möjlighet att ge djupare information och 
argument för användandet. Det finns också intresse att genomföra en kvalitativ 
undersökning där lärares syn på utomhusmatematikens relation till aktuell läroplan 
om och hur de anser att de två samverkar i ämnet matematik. Vidare finns det också 
intresse att undersöka utomhusmatematik genom ett elevperspektiv, där eleverna ges 
möjlighet att framföra sina åsikter om vilka för och- nackdelar de upplever med 
utomhuspedagogiska aktiviteter i matematik. En annan intressant synvinkel på 
undervisningen i matematik genom utomhuspedagogik vore att genomföra 
observationer av lektionstillfällen där utomhusmatematik används. Vilket skulle 
kunna ge en tydligare bild av hur lärare väljer att organisera och använda 
utomhuspedagogiska aktiviteter i sin matematikundervisning. 
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Bilagor 
 

 
 

Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter med inriktning förskoleklass- årskurs 3 och är nu inne på vår sista termin och 
skriver idag på vårat examensarbete. Vår studie syftar till att undersöka matematikundervisningen 
genom utomhuspedagogiska aktiviteter . 

För att kunna få svar på vårat syfte har vi skickat ut denna enkät. Enkäten beräknas ta 5 minuter och 
den innehåller 15 frågor med svarsalternativ.  
 

Undersökningen kommer inte använda sig av personuppgifter. Däremot kommer de uppgifter du 
lämnar behandlas utifrån ditt godkännande av samtycke. Syftet med undersökningen är som ovan 
nämnt att få inblick till varför/varför inte lärare använder sig av utomhusmatematik i sin 
undervisning. Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Det är helt frivilligt att 
delta och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar 
den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifterna kommer att behandlas i 
Survey&Report. Alla uppgifter o kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga 
kan ta del av dem. Uppgifterna kommer bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Karlstad universitetets studieregister för att sedan förstöras. 

Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey&Report som är en molntjänst utanför 
Karlstads universitet.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att gratis 
få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 
även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karlstads universitets 
dataskyddsombud är dpo@kau.se. För mer information om hur Karlstads universitet behandlar 
personuppgifter, se https://www.kau.se/gdpr 

Om ytterligare information önskas, vänligen kontakta oss på mailadresserna nedan.  

Med vänlig hälsning Evangeline Nyqvist & Therese Roth 

Kontaktuppgifter för enkätansvarig: 

Handledare: Maria Fahlgren, Universitetslektor Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 
Institutionen för matematik och datavetenskap Matematik. 

maria.fahlgren@kau.se 

Student: Evangeline Nyqvist & Therese Roth, Lärarstudenter, Grundlärarprogrammet fk-3 Karlstad 
universitet 

evannyqv100@kau.se 

therroth100@kau.se 

 

Markera rutan för att delta i undersökningen och godkänna att Karlstads universitet behandlar 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. Välj sedan 
knappen "Jag samtycker". 
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Enkäten 
 

 
 

 

 

ENKÄT: Utomhusmatematik
En enkätstudie för förskoleklass- årskurs 6. 

Den här enkäten syftar till att undersöka lärares syn på att undervisa matematik 
genom utomhuspedagogiska aktiviteter. Enkäten består av 15 frågor där varje fråga 
har svarsalternativ. Det finns mycket lite forskning om utomhusmatematikens roll i 
undervisningen därför är dina svar mycket värdefulla för oss. Enkäten är anonym och 
det finns inga rätt eller fel svar. 

När studien är godkänd kommer den läggas ut på divaportalen där ni kan ta del av 
resultatet.

Vänliga hälsningar

Evangeline Nyqvist, student på Karlstads universitet
Therese Roth, student på Karlstads universitet

Obs! Vi behöver dina svar senast torsdag 18/4. 

Så här fyller du i pappersenkäten
Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ och hur du avmarkerar ett redan gjort val.

   Korrekt markerat svarsalternativ

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska var mitt i rutan 

   Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt 

   Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat

1

1. I vilken årskurs arbetar du huvudsakligen inom?
Förskoleklass 
Årskurs 1 
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5
Årskurs 6
Om annat, specificera

2. Hur många år har du arbetat som lärare? 
Nyexaminerad (mindre än 1 år)
< 4 år
5 - 9 år
10 - 14 år
15 - 19 år
20 < 

3. Har du behörighet (legitimation) för att undervisa i matematik? 
Ja
Nej

4. Hur säker känner du dig i att undervisa i ämnet matematik?
Mycket osäker
Ganska osäker
Ganska säker
Mycket säker

5. Har du någon utbildning i utomhuspedagogik? 
Ja
Nej
Vet ej
Om ja, ange vilken

1

1. I vilken årskurs arbetar du huvudsakligen inom?
Förskoleklass 
Årskurs 1 
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5
Årskurs 6
Om annat, specificera

2. Hur många år har du arbetat som lärare? 
Nyexaminerad (mindre än 1 år)
< 4 år
5 - 9 år
10 - 14 år
15 - 19 år
20 < 

3. Har du behörighet (legitimation) för att undervisa i matematik? 
Ja
Nej

4. Hur säker känner du dig i att undervisa i ämnet matematik?
Mycket osäker
Ganska osäker
Ganska säker
Mycket säker

5. Har du någon utbildning i utomhuspedagogik? 
Ja
Nej
Vet ej
Om ja, ange vilken
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2. Hur många år har du arbetat som lärare? 
Nyexaminerad (mindre än 1 år)
< 4 år
5 - 9 år
10 - 14 år
15 - 19 år
20 < 

3. Har du behörighet (legitimation) för att undervisa i matematik? 
Ja
Nej

4. Hur säker känner du dig i att undervisa i ämnet matematik?
Mycket osäker
Ganska osäker
Ganska säker
Mycket säker

5. Har du någon utbildning i utomhuspedagogik? 
Ja
Nej
Vet ej
Om ja, ange vilken

1

1. I vilken årskurs arbetar du huvudsakligen inom?
Förskoleklass 
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6. Har din skola några bestämmelser/policy för utomhusmatematik?
Ja
Nej
Nej, men för utomhuspedagogik
Vet ej

7. Undervisar du matematik genom utomhuspedagogiska aktiviteter? 
Ja, i samband med ordinarie lektioner
Ja, men bara i samband med speciella tillfällen (t.ex. temadagar)
Nej

8. Hur ofta undervisar du matematik genom utomhuspedagogiska aktiviteter? 
En gång per termin
Någon gång i månaden
En gång i veckan
Flera gånger i veckan

9. I vilken grad anser du att följande syften kan uppfyllas om delar av 
matematikundervisningen sker utomhus

I mycket låg 
grad

I ganska låg 
grad

I ganska hög 
grad

I mycket hög 
grad

För att engagera 
eleverna till att lära 
matematik
För att stärka elevernas
motorik
För att variera min 
undervisning
För att konkretisera 
ämnesinnehållet
För att stärka elevernas
välmående och hälsa
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10. I vilken grad använder du följande material för att undervisa matematik utomhus? 
I mycket låg 

grad
I ganska låg 

grad
I ganska hög 

grad
I mycket hög 

grad
Naturmaterial (kottar, 
stenar, pinnar, blad etc)
Tärningar
Rep eller snöre
Annat material

11. I vilken grad lämpar sig följande miljöer till att undervisa matematik? 
I mycket låg 

grad
I ganska låg 

grad
I ganska hög 

grad
I mycket hög 

grad
På skolgården
I skogen
I grönområde/park
I staden/centrum
Vid friluftsområden

12. Vilken utomhusmiljö finns tillgänglig för undervisning vid din skola? (Fler 
svarsalternativ möjliga) 

Skolgård
Skolskog
Grönområde/Park
Närliggande skog
Stad/Centrum
Friluftsområde
Om annat, ange vad

3

10. I vilken grad använder du följande material för att undervisa matematik utomhus? 
I mycket låg 

grad
I ganska låg 

grad
I ganska hög 

grad
I mycket hög 

grad
Naturmaterial (kottar, 
stenar, pinnar, blad etc)
Tärningar
Rep eller snöre
Annat material

11. I vilken grad lämpar sig följande miljöer till att undervisa matematik? 
I mycket låg 

grad
I ganska låg 

grad
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Friluftsområde
Om annat, ange vad
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4

13. I vilken grad är följande aspekter ett hinder för genomförande av 
utomhuspedagogiska aktiviteter i matematikundervisningen?  

I mycket låg 
grad

I ganska låg 
grad 

I ganska hög 
grad

I mycket hög 
grad

Mina ämneskunskaper 
i matematik
Tid för planering
Tid för genomförande 
av lektioner
Tillgång till lämplig 
utomhusmiljö
Personalresurser
Ämnets struktur och 
innehåll
Elevers kläder efter 
väder
Klasstorlek
Gruppdynamik
Årstid/Väder

14. I vilken grad passar följande ämnesområden i matematik till att undervisas utomhus
Passar inte 

för 
utomhusmatematik

I mycket 
låg grad

I ganska 
låg grad

I ganska 
hög grad

I mycket 
hög grad

Taluppfattning och tals
användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet och 
statistik
Samband och 
förändring (enbart 
mellanstadiet)
Problemlösning
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5

15. I vilken grad möjliggörs läroplanens förmågor med utomhuspedagogiska aktiviteter i
matematikundervisningen

Möjliggörs
inte med 

utomhusmatematik
I mycket 
låg grad

I ganska 
låg grad

I ganska 
hög grad

I mycket 
hög grad

Formulera och lösa 
problem med hjälp av 
matematik samt 
värdera valda strategier
och metoder
Använda och analysera
matematiska begrepp 
och samband mellan 
begrepp
Välja och använda 
lämpliga matematiska 
metoder för att göra 
beräkningar och lösa 
rutinuppgifter
Föra och följa 
matematiska 
resonemang 
Använda matematikens
uttrycksformer för att 
samtala om, 
argumentera och 
redogöra för 
frågeställningar, 
beräkningar och 
slutsatser
Kommentar
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Bilaga 3 
 
 
Diagram 1 
Hur säker respondenter känner sig i att undervisa matematik 

 
 
 
Diagram 2 
Om respondenter har utbildning i utomhuspedagogik 
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Diagram 3 
Om respondenter undervisar matematik genom utomhuspedagogiska aktiviteter 

 
 
 
Diagram 4 
Hur ofta respondenter undervisar matematik genom utomhuspedagogiska aktiviteter.  
Respondentantalen ej 122 för att de som svarat att de inte undervisar utomhus ej har svarat på 
denna fråga.  
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Diagram 5 
Vilka syften respondenter ser att matematik utomhus kan medföra 
Fler svarsalternativ möjliga 

 
 
 
Diagram 6 
Antal respondenten varierar eftersom de även kunde kommentera om annat. 
Fler svarsalternativ möjliga   
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Diagram 7 
Vilka miljöer respondenter ser lämpar sig till att undervisa matematik utomhus 
Fler svarsalternativ möjliga 

 
 
Diagram 8 
Vilken utomhusmiljö respondenterna har tillgång till 
Fler svarsalternativ möjliga 
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Diagram 9 
Vilka hinder respondenterna ser med matematik utomhus 
Fler svarsalternativ möjliga 

 
 
Diagram 10 
Vilka ämnesområden respondenterna anser lämpa sig för matematik utomhus 
Fler svarsalternativ möjliga 
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Diagram 11 
Vilka förmågor respondenterna anser möjliggörs med utomhusmatematik 
Fler svarsalternativ möjliga 

 
 
Diagram 12 
Vilken årskurs respondenterna arbetar inom 
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Bilaga 4 
Korstabeller 
 
Tabell 1 
Vilket syfte tillämpas med utomhusmatematik i relation om du undervisar genom  

utomhuspedagogiska aktiviteter eller inte? 
 För att engagera 

eleverna till att 
lära matematik 

För att stärka 
elevernas 
motorik 

För att variera 
min undervis-

ning 

För att konk-
retisera äm-

nesinnehållet 

För att stärka 
elevernas väl-

mående och hälsa 
 Låg grad Hög grad Låg 

grad 
Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg grad Hög 
grad 

Undervisar du 
matematik genom 
utomhuspedagogiska 
aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Ja 8  93  33 66 4 97 10 91 24  77  

Nej 3  18 10 13 3 18 3 18 7 14  

Summa 11 111  43  79  7  115  13  109  31  91  
 

 
Tabell 2 
Vilka hinder ser du med utomhusmatematik i relation om du inte undervisar genom  

utomhuspedagogiska aktiviteter?  
 Ämnets struktur 

och innehåll 
Elevers kläder 

efter väder 
Klasstorlek Grupp-

dynamik 
Årstid/Väder 

 Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Undervisar du matematik 
genom utomhuspedagogiska 
aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Nej 18  5  18  5 5  18 10  13 14 9  

Summa 18  5  18  5  5  18  10 13  14 9  
 

 Mina ämneskuns-
kaper i matematik 

Tid för 
planering 

Tid för genom-
förande av lek-

tioner 

Tillgång till lämp-
lig utomhusmiljö 

Personal-
resurser 

 Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Undervisar du matematik 
genom utomhuspedagogis-
ka aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Nej 21  2  6 17 7 16 15  8 8  15  

Summa 21  2  6  17 7 16  15 8  8  15  
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Tabell 3 
Hur ofta undervisning genom utomhuspedagogiska aktiviteter sker i relation till hur säker du  

känner dig i att undervisa i matematik? 
 Hur ofta undervisar du matematik genom utomhuspedagogiska ak-

tiviteter?  
 En gång per 

termin 
Någon gång i 

månaden 
En gång i 
veckan 

Flera gånger i 
veckan 

Hur säker känner du dig i att undervisa i ämnet 
matematik? 

Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar 

Osäker 4  3  0  1  

Säker 36  39  12  7  

Summa 40  42  12  8  
 

Tabell 4 
Sker utomhuspedagogiska aktiviteter i matematikundervisning i relation till om utbildning i  

utomhuspedagogik finns? 
 Undervisar du matematik genom utomhuspedagogiska aktiviteter?  
 Ja Nej 

Har du någon utbildning i utomhuspedagogik?  Antal svar Antal svar 
Ja 24  4  

Nej 64  18  

Summa 88  22 
 

 
Tabell 5 
I vilken grad följande ämnesområde tillämpas i utomhusmatematik i relation till om ämnets struktur och 

 innehåll är ett hinder i hög grad? 
 Taluppfattning 

och tals använd-
ning 

Algebra Geometri Sannolikhet 
och statistik 

Samband och 
förändring (enbart 

mellanstadiet) 

Problemlös-
ning 

 Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad  

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg grad Hög grad Låg 
grad 

Hög 
grad 

Ämnets st-
ruktur och 
innehåll 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Hög grad 7 11 7  4 2 16  5 7 4 2 7 11  

Summa 7 11 7  4 2 16  5  7 4  2 7  11 
 

Tabell 6 
I vilken grad följande ämnesområde tillämpas i utomhusmatematik i relation till om undervisning 

 genom utomhuspedagogiska aktiviteter används? 
 Taluppfattning 

och tals an-
vändning 

Algebra Geometri Sannolikhet 
och statistik 

Samband och 
förändring (en-
bart mellans-

tadiet) 

Problemlös-
ning 

 Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad  

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Låg 
grad 

Hög 
grad 

Undervisar du 
matematik genom 
utomhuspedagogiska 
aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Ja 16  86  35  56  12  91  32  58  11 24  18  84  

Nej 4 18  12  10  2  20  7 16 8 6  6  17  

Summa 20 104  47 66  14  111 39  74  19  30  24  101  
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Tabell 7 
Tillgång till utomhusmiljö i relation till tillgång till lämplig utomhusmiljö är ett hinder i hög grad? 
 Vilken utomhusmiljö finns tillgänglig för undervisning vid din skola? (Fler svarsalter-

nativ möjliga)  
 Skolgård Skolskog Grönområde/Park Närliggande 

skog 
Stad/Centrum Friluftsom-

råde 

Tillgång till lämplig utom-
husmiljö 

Antal 
svar 

Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar 

Hög grad 21  8  8  15  6 4 

Summa 21  8  8 15 6 4  
 

 
Tabell 8 
Tillgång till utomhusmiljö i relation till om du inte undervisar matematik genom  

utomhuspedagogiska aktiviteter? 
 Vilken utomhusmiljö finns tillgänglig för undervisning vid din skola? (Fler 

svarsalternativ möjliga)  
 Skol-

gård 
Skols-

kog 
Grönom-
råde/Park 

Närliggan-
de skog 

Stad/Cent-
rum 

Friluft-
sområde 

Om annat, 
ange vad 

Undervisar du matematik genom 
utomhuspedagogiska aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal svar Antal 
svar 

Antal svar Antal 
svar 

Antal svar 

Nej 22  9 11 17 9 8 0  

Summa 22 9 11  17  9  8 0  

 
Tabell 9 
Tillgång till utomhusmiljö i relation till om du undervisar matematik genom utomhuspedagogiska  

aktiviteter? 
 Vilken utomhusmiljö finns tillgänglig för undervisning vid din skola? (Fler 

svarsalternativ möjliga)  
 Skol-

gård 
Skols-

kog 
Grönom-
råde/Park 

Närliggan-
de skog 

Stad/Cent-
rum 

Friluft-
sområde 

Om annat, 
ange vad 

Undervisar du matematik genom 
utomhuspedagogiska aktiviteter?  

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal svar Antal 
svar 

Antal svar Antal 
svar 

Antal svar 

Ja 102  60  46 76 29  28  3  

Summa 102  60  46 76 29 28  3  
 

 


