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Sammanfattning  
Syftet med detta examensarbete har varit att genom lektioner, observationer, utvärderingar samt 
intervjuer med elever och lärare få en uppfattning om hur närmiljön vid skolan används idag i 
matematikundervisningen, hur den skulle kunna användas mera samt få en uppfattning av hur 
eleverna upplever utomhusundervisning i matematik och hur det påverkar elevernas lärande. 
Efter en litteraturstudie genomfördes ett projekt utomhus med matematiklektioner som handlade 
om geometri. Lektionerna bestod bland annat av att öva på geometriska former, skala, mäta med 
olika mätredskap, beräkna omkrets och area, uppskatta längder och använda gamla mätmetoder.  
 
Resultatet av projektet och intervjuerna visar att lärarna till viss del, mestadels sporadiskt, 
använder utemiljön i sin matematikundervisning speciellt tillsammans med de yngre barnen. Det 
finns en vilja bland lärare att använda närmiljön mer om tid kan frigöras till att få idéer, 
inspiration och planera övningar. En fördel som lärarna ser med matematikundervisning ute är 
att eleverna verkar komma ihåg och få en djupare kunskap för de moment som genomförts ute. 
Eleverna som deltagit i projektet med matematiklektioner i utemiljö uppfattar 
utomhusundervisning som något positivt och  flertalet upplever att de lär sig matematik bättre då 
de får vara ute och röra på sig samtidigt i friska luften. Det negativa var det kyliga vädret. 
 
 

Sökord  
Utomhusmatematik, utomhuspedagogik, matematik årskurs 4-6, geometrilektioner, matematik i 
närmiljön. 
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Inledning  
 
Motivationen, lusten och viljan att lära utgör grunden för elevers lärande. Kan man då gå ut för 
att lära in? Går det att bedriva matematikundervisning i uterummet? Hur upplever elever och 
lärare utomhusundervisning och leder det till ökad kunskap hos eleverna? Är det möjligt att få 
utomhusmiljön att vara en naturlig del av skolverksamheten, ett komplement till läroboken? 
Eftersom jag har ett intresse för utomhuspedagogik var detta frågor som jag var nyfiken på att 
undersöka i mitt examensarbete. 
 
Av Skolverkets rapport från 2003 framgår att elever känner lust att lära när både kropp och själ 
engageras och att undervisningssituationerna då kännetecknas av upptäckarglädje och aktivitet 
hos såväl elever som lärare (Skolverket, 2003, s.14). Rapporten efterlyser även mer varierade 
undervisningsmetoder och understryker att för att få en ökad förståelse och glädje kring den 
abstrakta matematiken är det nödvändigt med fler konkreta upplevelser och praktiska inslag i 
matematikundervisningen (Skolverket, 2003, s. 30). 
 
Naturskoleföreningen menar att det finns ett flertal anledningar till att gå ut för att lära in. Man 
anser att möjligheterna ökar att uppleva med alla sinnen och att eleverna diskuterar och 
samarbetar på ett naturligt sätt. Variationen gör att fler elever kan göras delaktiga, vilket leder till 
ett ökat självförtroende för vissa. De menar att leken och den fysiska aktiviteten blir ett naturligt 
inslag i inlärningen och att eleverna får en känsla för sin närmiljö (Naturskoleföreningen, 2007, 
s.11).   
 
Naturskoleföreningen framhåller gärna följande uttryck vars upphovsman är en amerikansk 
psykolog vid namn William Glasser:  
 

Hur man lär sig  
 10% av det vi läser  
20% av det vi hör  
 30% av det vi ser  
 50% av det vi ser och hör  
 70% av det vi diskuterar 
 80% av det vi upplever 
 95% av det vi lär ut till någon annan  

 
 (Naturskoleföreningen, 2007, s.11) 

Min hypotes är att de tre sistnämnda punkterna, diskutera, uppleva och lära ut till någon annan, 
gynnas speciellt vid utomhusundervisning om den baseras på konkreta, praktiska gruppövningar 
som avslutas med en reflektion över det egna lärandet. Min fundering är: hur skulle jag kunna 
undersöka det med elever? 
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Bakgrund  
I detta kapitel behandlas teorier kring lärande och begreppet utomhuspedagogik. I kapitlet 
beskrivs även den senaste läroplanen Lgr 11 med fokus på kursplanen i matematik. Här tas även  
upp utvalda delar av Skolverkets och Skolinspektionens granskningar vad gäller undervisning i 
matematik som är relevanta för denna undersökning och dess resultat. Slutligen görs en kort 
redovisning av några tidigare undersökningar om matematikundervisning i utomhusmiljö, både ur 
ett elev- och ett lärarperspektiv. 
 

Teorier om lärande 
Det finns olika syn på människans utveckling som grundar sig i filosofiska överväganden samt 
synen på människan och samhället. En del av de psykologiska utvecklingsteorierna har under 
årens lopp haft stort inflytande på pedagogiken i skolverksamhet (Jerlang, 2008, s.17). Några av 
dessa presenteras kortfattat nedan. 
 

Learning by doing 

 ”Learning by doing” är ett begrepp som den amerikanska pedagogen John Dewey framför allt är 
känd för. Det är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop, 
där kunskap måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning genom aktivt lärande 
metoder. Szczepanski beskriver i sin avhandling Deweys tes som att eleverna inte bara ska söka 
kunskap i biblioteken utan också i verkligheten utanför klassrummets väggar, uterummet blir en 
viktig kunskapsbildande miljö (Szczepanksi, 2008, s.18). 
 
Aktivt lärande är inte någon nyhet i skolvärlden, dess metoder består generellt av att gruppvis 
lösa öppna problem genom att diskutera, argumentera och komma överens. Grupperna behöver 
en bra introduktion och möjlighet till reflektion efter övningen. Lärare som anammat denna 
metod menar att metoden har kapacitet att: 

 
 Öka elevernas motivation.  
 Omvandla komplicerade ämnesområden till begripliga.  
 Förse eleverna med konkret erfarenhet.  
 Skapar ett samband mellan teori och praktik.  

 
Vidare menar anhängare av denna metod att den utvecklar förmågor som problemlösnings, 
kommunikation, samarbete, empati, analys och reflektion. (www.simnet.se/aktivt.htm, 3 maj 
2012) 1 
 

Den sociokulturella pedagogiken 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog, filosof och pedagog som haft inflytande på den moderna 
synen av barns utveckling. Den sociokulturella pedagogiken är framförallt känd för språkets roll 
och det sociala samspelet roll för utveckling. Vidare är det viktigt att alltid beakta ett barns 
utvecklingsmöjlighet, den närmaste utvecklingszonen ansåg Vygotskij. Han menade att 
pedagogiken måste rikta in sig mot morgondagen i barns utveckling. Att handledas av vuxna eller 
samarbeta med jämnåriga gör att barnet når högre i sin egen utveckling enligt denna teori. 
Följande citat passar in som beskrivning: 
 

                                                 
1 Simnet är ett kooperativ och ett nätverk för pedagoger som arbetar med aktivt lärande och 
simuleringar. 
 

http://www.simnet.se/aktivt.htm
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En trädgårdsmästare som vill undersöka tillståndet i hela sin trädgård kan inte bara nöja sig 
med att bara bedöma de äppelträd som bär mogna frukter, utan måste också ta med de träd 
som ännu bara är på väg. (Vygotskij, 2001 i Jerlang, 2008, s.367-368) 

Den kognitiva pedagogiken 

Den pedagogik som framförallt påverkat undervisningsmetoder innan den sociokulturella är 
Piagets utvecklingsteori. Piaget var biolog och menade att ett barns utveckling bygger på mognad 
i olika stadier och att alla barn genomgår samma utveckling i en viss ordning (Jerlang, 2008, 
s.315). Han menade även att elever behöver konkreta handlingar och lär sig bäst genom konkreta 
erfarenheter innan problem kan behandlas mer abstrakt. Enligt Piaget bör pedagoger utgå från 
barnens intresse och se kunskapsutveckling som något dynamiskt vilket erövras med hjälp av 
egen kraft och handling i stimulerande miljöer. Denna teori har dock kritiserats för att inte lägga 
tillräcklig vikt och betydelse vid språket och den vikt som det sociala samspelet med andra 
människor har för utveckling. Mognaden i olika stadier gjorde att synen på utveckling ligger mer 
på ett individuellt konstruerande (Jerlang, 2008, s.309, 341-342, 348). 
 

Utomhuspedagogik  
Szczepanski beskriver i Uterummet ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer hur Jean Jacques 
Rousseau för nästan 300 år sedan uttryckte sig om sinneserfarenhetens pedagogiska betydelse: 
 

Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande kommer dit genom 
hennes sinnen, är hennes förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, 
våra händer, våra ögon. Att ersätta detta med böcker är inte att lära oss att tänka förnuftigt; 
det är att lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket men ingenting veta. (Szczepanski, 
2007, s. 16-17) 
 

Trots att rötterna till utomhuspedagogik har en relativt lång historia, begreppet fanns redan på 
1800-talets mitt i USA, så introducerades begreppet i Sverige först i början av 1990-talet enligt 
Szczepanski och Dahlgren (2011). I Nationalencyklopedin förklaras begreppet genom att det 
bygger på en växelverkan mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas 
den i form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleverna vistas 
under större delen av undervisningstiden. Då lärandet förutsätter mer rörelse framhålls även de 
positiva effekterna för elevernas hälsa (Szczepanski & Dahlgren, 2011 s.125). 
 
Det viktigaste kännetecknet för utomhuspedagogik är att det är ett sätt att lära menar Dahlgren 
(2007). En möjlighet att återskapa de naturliga relationerna mellan tanke och känsla och mellan 
olika aspekter på kunskap. Växelspelet mellan de teoretiska böckerna och sinnlig erfarenhet är det 
mest optimala. De teoretiska, bokliga kunskaperna behöver sättas i ett sammanhang för att bli 
användbara, det ger mer kvalitet till kunskapen. Utomhuspedagogik gynnar även att lärandet 
riktas mot helheter istället för det mer traditionella uppdelandet i ämnen (Dahlgren, 2007, s. 50-
52). 
 
 
”Kroppen sätter tanken i rörelse” 
Naturskoleföreningen menar att genom att använda alla sinnen och hela kroppen så innebär det 
att flera barn hittar sitt sätt att lära på. Att ha en gemensam upplevelse gör det lättare att komma 
ihåg samt att rörelse gör att hjärnan fungerar bättre. De menar att samarbete tränas vilket stärker 
gruppen och att självförtroendet ökar genom att klara praktiska uppgifter ute. Ämnesintegrering 
underlättas och det skapar även en känsla för sin skolgård och närmiljö hos eleverna. De 
poängterar att det handlar om att komplettera klassrumsundervisningen för att skapa ökad 
förståelse och lust hos eleverna. En bonus är frisk luft, ökad fysisk aktivitet och naturupplevelser 
(Naturskoleföreningen, 2010, s.14-15).  
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Szczepanski (2007) påtalar även att i och med att detta är en pedagogik som förknippas med 
lärandets lokalisering, d.v.s. ute, så har det lett till att det ofta uppfattas som en motsats till 
ordinarie pedagogik inomhus. Han menar på att vi inte talar om var lärandet sker i andra 
sammanhang. En central del i utomhuspedagogiken är att hand, huvud och hjärta förenas i 
kunskapsprocessen (Szczepanski, 2007, s. 14). 
 
Enligt Nelson (2007) hänger kropp och själ samman, rörelse är glädje och saker som är 
förknippat med lust är inte svårt att lära sig. I det utomhuspedagogiska klassrummet kan andra 
färdigheter än det rent verbala och förmågan att sitta mer still aktiveras menar Nelson. Barn som 
har en oro i kroppen i det traditionella klassrummet kan komma mer till sin rätt. Fysisk aktivitet 
minskar stress vilket innebär att lärandet kan kombineras med en hälsosam utveckling för skolan. 
Med ett fungerande ledarskap utomhus kan även grupprocesser förbättras. Samarbete och 
kommunikation kring problemlösning är ett exempel på hur lärandet kan öka om barn får 
använda kroppen, känslor och intryck från omvärlden för att skapa sina egna minnesspår i 
hjärnan (Nelson, 2007, s. 112-114). 
 
 

Lgr 11 inklusive Kursplanen i matematik 
I den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11, finns många exempel på att undervisningen ska 
varieras och stimulera elevernas motivation, intresse och lusten att lära. Jag har valt att visa på 
några exempel som är viktiga att beakta med avseende på matematikundervisning utomhus. Här 
följer därmed ett antal utvalda citat från Lgr 11 som lärare idag är skyldig att följa i planeringen av 
sin undervisning och i valet av arbetsmetoder.  
 
 I de grundläggande värdena kan man bl.a. läsa följande: 
 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. (Lgr 11, s.7) 
 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. (Lgr 11, s.9) 
 

Utbildningen ska främja lusten att lära och individen ska stimuleras att inhämta kunskaper enligt 
Lgr 11. I kvalitetsgranskningen från Skolverket påtalas att då barn, ungdomar och vuxna verkligen 
känt lust att lära är de tillfällen då både kropp och själ engagerats (Skolverket, 2003, s.8).  

 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 
lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 
att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Lgr 11, s.9) 
 

Genom att använda elevernas egen närmiljö till ett ökat lärande kan skolan sätta in 
matematikkunskaper i ett sammanhang och stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende. De får en medvetenhet om att någon faktiskt skapat deras egen skolgård med 
hjälp av matematiska beräkningar. Att tillsammans med klasskamrater göra diverse matematiska 
undersökningar kan utveckla deras förmåga till samarbete med andra. 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 
att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanse-
ras och blir till en helhet. (Lgr 11, s.10) 
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En matematikbok kan innehålla nödvändiga teoretiska fakta men att själv få mäta ut sträckor och 
längder samt göra olika beräkningar utifrån detta skapar en djupare förståelse. Att få utföra 
praktiska handlingar förstärker kunskapen hos eleverna och utomhusmatematiken blir därmed ett 
komplement till boken. I Skolverkets rapport understryks även att om lärare lyckas skapa en lust 
för lärandet kan vissa elever få aha-upplevelser då de äntligen förstått ett samband eller begriper 
ett matematikproblem (Skolverket, 2003, s.8).   

 
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. (Lgr 11, s.10) 
 
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.   
(Lgr 11, s.10) 
 

Utomhusövningar skapar en variation till matematikboken. Det går att koppla och variera 
övningar till aktuella avsnitt och därmed även uppmärksamma den mer praktiska kopplingen och 
aspekten. Många gånger kan då de elever nås som kanske upplever matematik negativt, som 
något svårt och obegripligt. Naturskoleföreningen påtalar att det viktiga med 
utomhuspedagogiken är att lära med alla sinnen (Naturskoleföreningen, 2007, s. 11). Att 
matematik kan vara något estetiskt vackert, t.ex. i geometriska mönster är av stor betydelse för att 
upptäcka glädjen i ämnet. 

 

Av kursplanen för ämnet matematik framgår att:  
 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet 
som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. 

Syfte  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 
förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 
uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 
(Lgr 11, s. 62) 
 

En skolgård hör definitivt till varje elevs vardag och är för de flesta kopplat till lek och rörelse ett 
flertal gånger per dag. Utomhusmatematiken kan då få eleverna att se mer positivt på ämnet och 
få eleverna att förstå att de befinner sig mitt i matematiken, dess sammanhang och vad 
matematiken kan användas till. 
 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. (Lgr 11, s. 62) 
 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och 
föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att 
utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för 
att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (Lgr 11, s. 62) 
 

Det finns sammanfattningsvis många exempel på nyckelord i den nya läroplanen och kursplanen i 
matematik såsom stimulera elevers intresse, variera arbetsformer, reflektera över sitt eget lärande, 
beakta praktiska och sinnliga aspekter samt kommunicera matematik i vardagliga sammanhang 
genom samarbete med klasskamrater. Min hypotes är att man genom att se utomhuspedagogiken 
som en av flera viktiga delar i skolverksamheten kan komma en bit på vägen med dessa 
hållpunkter. 
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Granskning av skolverksamhet – med fokus på matematik 
I majnumret av Pedagogiska magasinet har en insändare uttryckt sig enligt följande: 
 

Matematiken är ett tydligt exempel på misslyckande. Den ädla matematiken har degraderats 
till ett torrt tragglande för många och terror för en del … Istället borde matematiken vara ett 
skönhetsämne, spännande övningar i problemlösning och upptäcktsfärder i naturen. 
Geometriska former kan ritas och färgläggas på det vackraste sätt. (Pedagogiska magasinet, 
maj 2012, s.16) 

 
Riktigt så hård i sin kritik är inte Skolverkets kvalitetsgranskning från 2003 som istället framhåller 
att det finns goda exempel på undervisningssituationer med engagerade och aktiva elever och 
lärare där det finns rum för både känsla och tanke vilka kännetecknas av varierat innehåll och 
olika arbetsformer (Skolverket, 2003, s.14). 
 
Men denna kvalitetsgranskning som gjordes på närmare 60 olika skolor visar även på ett behov 
hos många skolor att bland annat utöva en mer varierad undervisning, utöva problemlösning i 
grupp och minska lärobokens dominerande ställning. Vidare visar undersökningen att vissa elever 
förlorar sin motivation och lust att lära då undervisningen blir mer formaliserad, individuell och 
enskild vilket är vanligt ibland redan från årskurs 3 men speciellt kring årskurs 5 (Skolverket, 
2003, s.18, 30, 56). 
 
När Skolinspektionen sex år senare gör en ny kvalitetsgranskning om undervisning i matematik 
visar den på liknande resultat som den förra. Det finns goda exempel men fortfarande får många 
elever inte den undervisning de har rätt till vad gäller att utveckla förmågor som problemlösning, 
se samband och kommunicera matematik. Eleverna är till stor del styrda av läroboken. En mer 
varierad undervisning efterlyses för att öka motivation och se till varje elevs förutsättningar. 
Lärobokens så kallade procedurhantering, d.v.s. att räkna efter givna regler och lösta exempel, är 
fortfarande den vanligaste formen i matematikundervisningen i svenska skolor idag 
(Skolinspektionen, 2009, s. 8-9, 11, 16, 22). 
 
 
 

Resultat från några undersökningar 
Det finns ännu inte så mycket forskning i Sverige om utomhuspedagogik. Det jag kommer att 
referera till nedan är baserat på en avhandling, en vetenskaplig artikel samt ett antal 
examensarbeten.  

Lärarperspektivet 

Szczepanski och Dahlgren (2011) beskriver i ”Lärares uppfattningar av lärande och undervisning 
utomhus” hur ett antal, mest positiva kommentarer från intervjuade lärare ges kring hur de ser på 
utomhuspedagogik. Positiva aspekter är att samspelet med omgivningen gör undervisningen mer 
verklighetsanknuten och att upplevelser och platser gör att kunskapen knyts samman bättre för 
eleverna. Lärarna i Szczepanski och Dahlgrens undersökning menar även att en växelverkan 
mellan lärande inne och ute är att föredra. En annan kategori lärare lyfter fram just betydelsen av 
att uppleva med alla sinnen och lära med hela kroppen. Ökad variation och konkretisering skapar 
också en delaktighet hos eleverna för sitt eget lärande. Andra lärare betonar att naturupplevelsen i 
sig ger en bra attityd till utevistelse och att rörelse och frisk luft har stor påverkan på ett bra 
lärande hos eleverna. Resultatet av undersökningen visar även att lärare främst förknippar 
undervisning utomhus med naturorienterande ämnen och matematik (Szczepanski & Dahlgren, 
2011, s. 134-137). 
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De hinder som enligt Szczepanskis studie (2008) kommer fram är väderrelaterade; kläder och 
utbildningsmaterial är anpassat till klassrumsundervisning. Lärarna upplever också att de kan 
tappa kontrollen utanför klassrummets fyra väggar, det finns en trygghet och komfort i att stanna 
inne. Det kan även vara svårt att hantera stora elevgrupper i uterummet. Många lärare vet heller 
inte hur man undervisar ute, varför och när det är lämpligt. Lärarna påtalar även att 
utbildningsmaterial är anpassat till klassrumsundervisning (Szczepanski 2008, s.51-52). 
 
I examensarbetet ”En kugge i kugghjulet” påtalar Anders Wänström (2003) liknande positiva 
aspekter som jag nämnt ovan. Några lärare i hans undersökning tar även upp att elever som 
vanligtvis har svårt att sitta still verkar lära sig mer när de samtidigt som de räknar får röra på sig 
och att en del elever får en ”aha-upplevelse” av vissa matematiska moment och begrepp. 
Negativa aspekter kan vara att det kräver en viss vana från både lärare och elever för att det ska 
fungera bra. I början krävs tydliga instruktioner för att eleverna ska veta vad de ska göra, annars 
blir det lätt rörigt och liknar rast. Det är bra att diskutera arbetsformen tillsammans innan man 
går ut. Vädret spelar in, om eleverna är torra, varma och mätta så är koncentrationen bättre. 
Andra nackdelar kan vara gruppstorlekar, max 15 elever är lämpligt och framförallt bristen på 
material. Ofta finns inget färdigt material att använda utan lärarna får lägga tid på att själva sätta 
ihop lämpliga uppgifter och material (Wänström, 2003, s. 25-29). 
 

Elevperspektivet 

I Wänströms examensarbete kommer det fram att den övervägande delen av elever tycker det är 
positivt och roligt med utomhusmatematik. Studien visar även att det verkar finnas två olika 
”läger” av elever, dels de som tycker det är roligt, lärorikt och intressant och vill vara ute ofta och 
dels de som tycker att det räcker att ibland gå ut så att de kan fortsätta att räkna den riktiga 
matematiken i läroboken (Wänström, 2003, s. 48). 
 
I ett examensarbete av Ida Goldstrand och Maria Jonsson där de undersökt elevers upplevelser 
av utomhusmatematik, ”Som rast fast med uppgifter”, kan man i resultatet utläsa att eleverna tyckte 
om att ha matematiklektioner ute för att det var annorlunda. Elevernas generella upplevelser är 
positiva, en del nämner att det var kallt ibland, d.v.s. väderrelaterat. Vidare har eleverna 
kommenterat att de tror att det man lär in ute ”sätter sig ” i kroppen på ett annat sätt än vid 
inomhusundervisning (Goldstrand & Jonsson, 2007, s. 34-38). 
 

Sammanfattning  
Det finns en hel del positiva aspekter på att ta in utomhuspedagogik som en naturlig del av sin 
matematikundervisning. Det är en väg att gå för att leva upp till läroplanens och 
Skolinspektionens krav på en mer varierad, verklighetsanknuten och motiverande undervisning 
för eleverna. Undervisning utomhus är ett sätt att lära där alla sinnen och hela kroppen är med 
och upplevelsen gör det lättare att komma ihåg. En växelverkan mellan lärande inne och ute är att 
föredra enligt de lärare som använder utomhusundervisning regelbundet. Tidigare 
undersökningar visar att det krävs en viss vana för både lärare och elever för att få 
utomhuslektionerna att fungera bra. Vädret kan påverka om lärandet ute blir en positiv eller 
negativ upplevelse. 
 
Med avseende på lärandeteorier plockar utomhuspedagogiken delar ur de olika pedagogiska 
perspektiven. Piagets konkreta erfarenheter i stimulerande miljöer, Vygotskijs språk och sociala 
samspel med andra samt utmanande uppgifter och Deweys aktivitetspedagogik där teori, praktik, 
reflektion och handling hänger ihop. Men framförallt är det nog som Naturskoleföreningen 
påtalar att man lär sig med flera sinnen i utomhuspedagogik, kropp och hjärna hör ihop. 
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Syfte och frågeställning  

Studien syftar till att få kunskap om hur närmiljön används idag i matematikundervisningen samt 
skulle kunna användas mera. Studien syftar även till att få kunskap om hur eleverna upplever 
matematikundervisning i närmiljön och hur matematikundervisning i närmiljön påverkar 
elevernas lärande. Med närmiljö menar jag här skolgård och närmaste skogsområdet kring denna. 
Studien ska utgå från samt ha fokus på syftet och det centrala innehållet för årskurs 4-6 i 
kursplanen för matematik. 

 Frågeställningar:   

1.) Hur använder lärare närmiljön idag i matematiken? 

2.) Hur kan närmiljön användas mera inom det centrala innehållet för geometri i matematik? 

3.) Hur upplever eleverna matematikundervisning i närmiljö? 

4.) Hur påverkar matematikundervisning i närmiljön elevers lärande? 
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Metod 
I detta kapitel beskrivs hur studien har gått till och vilka metoder som använts. Med tanke på 
studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod använts i form av ett aktionsprojekt men även 
intervjuer för att få ett större djup i undersökningen. Aktionsforskning syftar till att förändra, 
förbättra och utveckla det som studeras. Det är en forskningsansats där tillvägagångssättet består 
av att planera, agera, observera och reflektera där processen i sig inte behöver följa den ordningen 
(Eriksson, 2008, s.174, 182). Genom studien vill jag få kunskap om hur eleverna själva upplever 
utomhusundervisningen samt hur lärandet påverkats genom intervjufrågor som inte varit alltför 
styrande (Björkdahl Ordell, 2008, s.193-194). Vidare har observationer och utvärderingar skett i 
samband med planerade utomhusövningar. 
 
Inledningsvis beskrivs förberedelser och vilka elever och lärare som ska delta i projektet och 
därmed ingå i undersökningen. Därefter sker en beskrivning av de forskningsetiska principerna 
som måste beaktas vid den här typen av undersökningar och slutligen beskrivs de olika 
metoderna som använts och som ligger till grund för analysen senare i arbetet. 
 

Förberedelser 
I mitten av mars kontaktades en av de ansvariga klasslärarna och vi kom överens om ett projekt 
med utomhuslektioner i matematik som hon ställde sig mycket positiv till. Den lärare som 
kontaktades ansvarar för matematikundervisningen i den aktuella klassen, en årskurs 5-6. Antalet 
elever i klassen är 16 i årskurs 5 och 8 i årskurs 6. Vi bestämde att undersökningen skulle 
genomföras tillsammans med årskurs 5-eleverna. Denna grupp består av ca 2/3 flickor i åldern 
11-13 år. Jag planerade att genomföra lektioner utomhus med eleverna, samt att göra 
utvärderingar av dessa. Då läraren planerade att gå in på momentet geometri efter påsklovet i 
mitten av april bestämde vi att mina övningar utomhus skulle relateras till geometri. Vidare skulle 
även intervjuer med både elever och lärare genomföras. 
 
Skolan är en F-6 skola i en medelstor stad belägen i lugnt område nära olika skogspartier och 
parkområden. Skolgården har asfalterade ytor med olika bollplaner, sandlådor, pingisbord, 
bollplank, förråd, samt en friliggande gymnastiksal med angränsande grusplan. Grusplanen 
används framförallt till diverse utomhusbollsporter men även som skridskobana vintertid. Nära 
skolgården finns även cykelvägar som leder in till angränsande bostadsområden. 
 
Projektet genomfördes under två veckor i april då fyra lektionstillfällen i geometri genomfördes, 
två per vecka. Lämpliga dagar och tider för övningarna bestämdes och bokades i förväg 
tillsammans med ansvarig lärare. Via klassläraren klargjordes lämpliga lärare att intervjua med 
tanke på att de undervisade i matematik. Dessa kontaktades även för att boka in lämpliga 
tidpunkter för intervjuer. Det bestämdes att elevintervjuerna kunde utföras dagen efter den sista 
övningen var inplanerad. Redan i slutet av mars hade föräldrar till de aktuella eleverna fått ett 
informantbrev där de kunde godkänna eller inte godkänna att deras barn intervjuades i samband 
med övningarna. Ett liknande informantbrev blev även distribuerat till skolans tre olika 
avdelningars lärarrum med avseende på lärarintervjuer (se Bilaga 1 och 2). 
 

Planering av övningar 
Min lektionsplanering utgick från det aktuella området i klassens matematikplanering – geometri. 
Lektionsplaneringen samt dess innehåll beskrivs mer utförligt i resultatdelen. Här nedan görs 
endast hänvisning till de olika övningarna samt kopplingen till delar ur kursplanen i matematik 
och det centrala innehållet för momentet geometri för åk 4-6 i Lgr 11:  
 
Lektionstillfälle 1: övning 1-3 ”Känna igen geometriska former”, ”Hitta och rita geometriska 
former, figurer och mönster” och ”Frågerunda”. 
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Geometri  
• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, 

pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 
egenskaper hos dessa objekt.  

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.  

 
Lektionstillfälle 2: ”Mäta, omkrets, area, uppskattning”: 
 

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan 
bestämmas och uppskattas.  

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med 
vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder. 

 
 
Lektionstillfälle 3:  ”Skala”  
 

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.  

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.  

 
Lektionstillfälle 4: ”Så mätte vi förr i tiden” 
 

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med 
vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder. 

 
 (Skolverket, Lgr 11, 2011 s.65) 

 
Jag har även studerat syftet i kursplanen i matematik  och gör följande kopplingar till 
utomhusövningar samt det matematiska momentet ”Geometri” för åk 4-6: 
 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 
förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 
uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 
 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och 
lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och 
resultat. 
 
… utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas 
för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. 
 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 
sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats 
(Skolverket, Lgr 11, s.62) 
 

Förutom kursplanen i matematik har framförallt följande inspirationskällor använts då övningar 
har planerats: 
 

- ”Matematik i skolans” uterum av Gjesing och Ørskov Dall (2011) 
- ”Att lära in matematik ute” av Naturskoleföreningen (2007) 
- Internetsidan www.lektion.se med sökord som ”matematik ute årskurs 4-6” 

 

http://www.lektion.se/
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De olika övningarna i lektionsplaneringen anpassades efter den aktuella skolgården och dess 
närmiljö och de kommer att beskrivas mer utförligt i resultatdelen. 

 
Undersökningsmetoder 
Valet av undersökningsmetoder har kopplats till de fyra frågeställningarna denna studie har; 
 
1.) Hur använder lärare närmiljön idag i matematiken?  
Metod: Intervjuer av lärare i olika arbetslag. 
 
2.) Hur kan närmiljön användas mera inom området geometri i matematik?  
Metod: Planera, genomföra, observera, reflektera över och utvärdera praktiska övningar i 
närmiljön tillsammans med elever. 
 
3.) Hur upplever eleverna matematikundervisning i närmiljö?  
Metod: Utvärderingar samt intervjuer av elever i samband med de praktiska övningarna. 
 
4.) Hur påverkar matematikundervisning i närmiljön elevers lärande?  
Metod: Intervjuer av lärare och elever samt utvärderingar gjorda i samband med övningarna. 
 

Intervjuer 

I en kvalitativ intervju är formen mer av ett samtal men har ändå ett bestämt fokus. Det är också 
viktigt att inte ställa alltför ledande frågor utan försöka få dem mer ”öppna” i sin karaktär 
(Kihlström, 2008, s.48-49). Detta hade jag i åtanke då jag formulerade intervjufrågorna till både 
lärarna och eleverna. För elevernas del formulerades frågorna så att ja- eller nej-svar skulle kunna 
undvikas, utan tog istället fasta på den typ av formulering som inleds med ”Berätta om …” för 
att få mer uttömmande svar som Doverberg och Pramling ger tips om i sin bok om 
barnintervjuer (Doverborg & Pramling, 2000, s. 34). 
 
Eleverna intervjuades i grupper om tre i varje, det blev tre olika intervjuer med totalt nio elever. 
Det var alla elever som jag fått tillbaka en godkännandelapp från föräldrar. Gruppintervjuer 
valdes framför enskilda dels för att eleverna inte skulle känna sig utsatta eller blyga och en fördel 
är att de kan bli medvetna om olika sätt att tänka när de hör varandras svar (Doverborg & 
Pramling, 2000, s. 29-30). Intervjuerna genomfördes i ett lugnt rum i närheten av klassrummet 
för att vi skulle kunna koncentrera oss och inte bli distraherade. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av mobiltelefon och ambitionen var att försöka få alla att komma till tals så att inte någon av 
eleverna dominerade. Jag upplevde att det fungerade bra i en så pass liten grupp som tre elever 
ändå är. Intervjufrågor för elever finns som bilaga 3. 
 
Fyra lärare intervjuades, två av dem enskilt och två av dem tillsammans vid samma tillfälle. Här 
valde jag att intervjua lärare som har huvudansvar för att planera och undervisa i ämnet 
matematik. Kihlström menar att för kvalitativa intervjuer handlar det om att intervjua någon som 
har erfarenhet av ämnet eller området som behandlas i intervjun (Kihlström, 2008, s.49). Från 
början var avsikten att genomföra intervjuer med sex lärare, två per avdelning, men det var svårt 
för flera att hitta tid till detta så jag bestämde mig för att nöja mig med fyra. Även dessa intervjuer 
spelades in och de genomfördes i lärarnas egna klassrum. Detta medförde att det då och då kom 
in andra lärare eller elever men jag upplevde ändå att det blev givande samtal. Intervjufrågor för 
lärare finns som bilaga 4. 
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Observationer, Loggbok och Utvärdering vid övningarna 

Efter varje av de fyra lektionstillfällena togs tid till att anteckna vad som gjorts och hur det hade 
gått. Till hjälp gjordes s.k. ostrukturerade observationer vilket beskrivs i kapitlet ”observation som 
redskap” (Kihlström, 2008, s.31).  Det innebär att observationer inte sker efter något i förväg 
uppgjort schema. Patel och Davidsson (2009) menar även att ostrukturerade observationer ofta 
används för att insamla så mycket information som möjligt (Patel & Davidsson, 2009, s. 94). I 
och med att det var jag som planerade, instruerade och genomförde övningarna skulle det inte 
vara möjligt att göra en sådan noggrann strukturerad observation. Istället blev min roll mer som 
en deltagande observatör. Vid alla tillfällen utom ett deltog dock en av klasslärarna och kunde ge 
respons.  
 
Fältanteckningar renskrevs i Word som en loggbok per tillfälle. Denna text blev både 
reflekterande och utvärderande samt ett stöd för minnet för att vid ett senare tillfälle användas 
som en beskrivande text. Genom att använda sig av loggbok uppnås en sorts distans till 
händelserna vilket skapar en möjlighet till att utveckla processerna och rekonstruera planerna 
(Dovemark, 2008, s.145).   
 
I samband med övningarna, de sista 10 minuterna av lektionen, genomfördes en utvärdering 
tillsammans med eleverna. Vid två av tillfällena gjordes detta muntligt då grupperna fick berätta 
om övningarna, om något var nytt, vad de lärt sig, något roligt, något tråkigt etc. Vid de andra två 
tillfällena fick eleverna göra utvärderingen skriftligt individuellt på ett förberett dokument som 
sedan samlades in. Dessa utvärderingar har varit värdefulla för att förstå om utomhusövningarna 
lett till något lärande, samt för att få elevernas omedelbara respons (Se dokumentet ”utvärdering” 
som Bilaga 5). 
 

Forskningsetiska principer 
Björkdahl Ordell (2008) tar upp de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har givit ut 
om forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Vetenskapsrådet är ett organ som har ett nationellt ansvar för att stödja och utveckla svensk 
grundforskning inom all vetenskap. Utgångspunkten är att forskning ska bedrivas så att det 
kommer samhället och dess medlemmar till nytta. Mot forskningskravet står det så kallade 
individskyddskravet – individen måste behandlas utifrån godkända etiska principer. 
Individskyddet består av följande fyra krav vilka måste tas hänsyn till om man som lärarstudent 
genomför en undersökning; 
 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 
3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges 
största möjliga konfidentialitet  och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta dela av dem. 
4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.  

(Björkdahl Ordell, 2008, s. 25-27) 
 

I denna undersökning har informationskravet uppfyllts med hjälp av informantbrev till både 
elever och lärare (Se bilaga 1 och 2). Samtyckeskravet för övningarna har uppfyllts genom att 
ansvarig lärare godkände mina lektionsplaneringar och för intervjuerna har vårdnadshavarna fått 
godkänna om deras barn fått delta eller ej. Intervjuer genomfördes endast med de elever som 
hade ett skriftligt godkännande från föräldrar och det beaktades även om eleverna själva ville bli 
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intervjuade. För lärarintervjuerna avgjorde lärarna själva om de ville bli intervjuade eller inte då de 
tillfrågades. 
 
Konfidentialitetskravet uppfylls genom att de namn som använts i denna uppsats inte är 
personernas riktiga namn. Skolan och dess avdelningar namnges inte, ej heller några bilder som 
skulle kunna innebära att platser eller individer kan identifieras finns med. Vad gäller 
nyttjandekravet kommer alla inspelade intervjuer att raderas då examensarbetet är färdigställt och 
godkänt. 

 
Bearbetning av data 
En kvalitativ bearbetning innebär ofta ett arbete med ett omfattande textmaterial från intervjuer, 
loggböcker och observationer, vilket gör att kvalitativa undersökningar är relativt tids- och 
arbetskrävande. Slutprodukten blir ofta en text där citat från intervjuer och observationen varvas 
med egna kommentarer och tolkningar (Patel & Davidsson, 2009,s.119-120). På detta sätt har 
även resultatet i denna studie lagts upp. 
 
Intervjuer 
Ljudupptagningarna lyssnades igenom och svaren från eleverna och lärarna antecknades och 
sammanställdes i ett dokument per intervjutillfälle. Dessa dokument användes sedan vid 
sammanställningen av examensarbetet i en text där citat och egna kommentarer varvas. Därefter 
raderas ljudupptagningen. 
 
Observationer 
De ostrukturerade observationerna under övningstillfällena var en hjälp för att se och förstå hur 
eleverna upplevde lektionerna, hur de löste uppgifterna och vilken attityd de hade till 
utomhusmatematik. Inget observationsschema användes utan ambitionen var att inhämta så 
mycket information som möjligt. Dessa observationer skrevs ned direkt efter övningarna i en 
loggbok så att så många detaljer som möjligt skulle komma med. 
 
Loggböcker  
Loggböckerna från övningarna användes då varje övning beskrevs var för sig i resultatet. I 
loggböckerna hade information samlats om planering, genomförande, elevernas inställning samt 
andra faktorer som kan påverka som exempelvis väder och tillgång av material. 
 
Utvärderingar 
Vid två av tillfällena gjorde eleverna skriftliga utvärderingar i slutet av lektionerna. Dessa har 
använts i den samlade texten om övningarna och även som direkta citat. 
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Resultat  
I resultatet presenteras och beskrivs varje lektionstillfälle i projektet tillsammans med mina 
reflektioner som baseras på observationer och utvärderingar. Därefter beskrivs resultatet från 
intervjuerna uppdelat på elever respektive lärare tillsammans med reflektioner utifrån svaren. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet som helhet. Reflektionerna i resultatet är 
baserade på de tidigare nämnda frågeställningarna i detta projekt: 
 
 Frågeställningar:   
1.) Hur använder lärare närmiljön idag i matematiken? 
2.) Hur kan närmiljön användas mera inom området geometri i matematik? 
3.) Hur upplever eleverna matematikundervisning i närmiljö? 
4.) Hur påverkar matematikundervisning i närmiljön elevers lärande? 
 
 

Projektet 
 
Introduktion 
Det första tillfället inleddes med en diskussion tillsammans med eleverna om vad geometri är och 
vad som var planerat att vi skulle göra under fyra lektionstillfällen tillsammans. Jag pratade även 
lite kort om vad ett examensarbete är och att just i denna studie skulle eleverna delta i 
utomhusövningar i geometri samt vissa även få vara delaktiga i intervjuer. I och med att det första 
tillfället skulle behandla geometriska former hade även en varsin lathund förberetts till eleverna. 
Den delades ut och vi gick igenom avsnitten om geometriska former och dess kännetecken.  
 

Lektionstillfälle 1 – Geometriska former 

Onsdagen den 18/4 kl 10-11.30, +9 grader och delvis sol. 
Åk 5, 16 elever varav 3 kom senare. 
 
Inför den första övningen gjordes en gruppindelning med 4-5 elever i varje grupp, en pojkgrupp 
och två flickgrupper varav det var medvetet tänkt att de som kunde komma att behöva lite mer 
hjälp sattes i en grupp. Den andra läraren stöttade denna grupp lite extra medan jag ledde 
övningen.  
 
Övning 1: ”Känna igen geometriska former”. Ett stort antal geometriska former på tre 
stycken A3-papper sattes upp på ett plank på skolgården till tre grupper där varje grupp 
utrustades med en flugsmälla. Uppgiften var att dunka till den form som utropades högt. En 
nedtoning av tävlingsmomentet i detta gjordes för att istället få eleverna att koppla till ett lärande. 
Gruppkompisarna fick hjälpa till genom att muntligt förklara hur formen såg ut om den som 
hade flugsmällan behövde det. På detta sätt kunde eleverna kommunicera matematik. Då den 
som hade flugsmällan dunkat till rätt form skickades den vidare till nästa i gruppen.  
 
Vi höll på ungefär 15 minuter med detta och det var mycket uppskattat. Alla var engagerade och 
klasskamraterna gav muntlig hjälp till de som behövde, bland annat genom att använda lathunden 
de fått tidigare. Övningen kommer från boken Matematik i skolans uterum (Gjesing & Ørskov Dall, 
s. 40-41) . 
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Fig. 1: Från övning ”Känna igen geometriska former”, April 2012 
 
 
Övning 2: ”Hitta och rita geometriska former, figurer och mönster”: Här fick eleverna 
själva välja om de ville gå en, två eller tre ihop runt skolgården som geometrispanare och rita och 
skriva på ett vikt A3-papper. Detta efter en förklaring att om man tittade med geometriglasögon 
så skulle många geometriska former upptäckas bara på deras egen skolgård. Eleverna hade 
uppmanats att vika sitt papper två gånger vilket innebar att de fick fyra rutor att använda. 
 
Ett flertal av eleverna började med att måla planket just där vi stod, men sedan började de 
cirkulera mer på skolgården efter att ha blivit tillsagda att återsamling skulle ske efter 20 minuter. 
Så efter lite trög start kommer det tillbaka fina bilder och vi går igenom vad de olika bilderna 
visar; rektanglar, kvadrater, pyramider, cylindrar, trianglar, klot och en del kombinationer. De 
hade målat av plank, dörrar, fönster, cyklar, lampor, sopkorgar, träd, basketboll, fotbollsnät m.m. 
Faktiskt var även mina glasögon avbildade!  Övningen kommer från Matematik i skolans uterum 
(Gjesing & Ørskov Dall, s. 44 och 47). Vid det här laget protesterade 2-3 elever för att de frös 
men jag observerade att övriga arbetade utan protester, enskilt eller i par.  
 

  
Fig. 2: Teckningar från ”Hitta och rita geometriska former”, April 2012 
 
Övning 3: ”Frågerunda”: Även denna idé är från boken matematik i skolans uterum men frågorna 
är egentillverkade och till viss del anpassade efter skolgården. Ambitionen var att få in lite vardag, 
sammanhang och igenkännande i geometriska former. Dessa handlade till exempel om vad en 
konservburk eller en spegel egentligen är för former och vad skolbyggnaden i sig är uppbyggd av 
för geometriska former (Se Bilaga 6). Lapparna med 1,X,2-frågor hängdes upp kring 
fotbollsplanen, vilket inbjöd till lite rörelse igen. Dessutom utlovades att eleverna skulle få äta 
cirklar (mariekex) efteråt. De är vid det här laget fortfarande engagerade och alla tog varsin lapp 
för att skriva sina svar på. 
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Då alla genomfört tipspromenaden fick de ställa sig i en halvcirkel medan de åt sina cirklar. Vi 
gick igenom frågorna och eleverna hade bara enstaka fel på exempelvis ellips, pentagon och att 
dela en kvadrat diagonalt ger två trianglar inte två rektanglar. En negativ del var att den 
geometriska bilen (ett sorts pussel) bara blåste iväg. Denna hörde till den sista frågan i 
frågerundan. Därefter sammanfattades dagens övningar och beröm delades ut för deras 
entusiasm och deltagande vilket gav resultat. En kortare avstämning skedde med den närvarande 
läraren som gav respons på variation och sammanhang i övningarna samtidigt som eleverna fått 
rörelse och frisk luft tillsammans med ett lärande. 
 
Reflektioner 
Det var svårt att observera samtidigt som övningarna genomfördes. Den andra läraren fungerade 
också som extra stöd till de elever i klassen som har annat modersmål än svenska. De flesta av 
flickorna jobbar på bra, klassen består av 2/3 flickor. Någon protesterar lite då de haft friluftsdag 
dagen innan i kallt väder. 
 
Ett par av pojkarna krånglade lite, speciellt vid rittillfället. Dessa pojkar hör till de som normalt 
ligger långt fram i matteboken och en av dem frågade också om de skulle in och räkna sen. Några 
av flickorna gav spontana positiva kommentarer till övningarna, speciellt en flicka som jobbat 
mycket bra ute och som hör till de lite mer långsamma då de räknar i boken. 
 
Lite mindre ”kontroll” upplevdes i uterummet jämfört med klassrummet men att samla eleverna 
var 20:de minut kändes bra. Det blev som en naturlig avstämning i arbetet och jag och eleverna 
skapade oss en sorts kontroll över läget. Kravet på ljudnivå kan vara lägre ute om eleverna gör 
vad de ska.  
 
Då jag senare läste de skriftliga utvärderingar som eleverna gjort kopplat till detta lektionstillfälle 
kunde bland annat följande reflektioner utläsas: 
  

Alicia: Det förvånade mig att det fanns så många geometriska figurer på skolgården 
 
Anna: Det var roligt att peka ut de geometriska figurerna med flugsmällaren 
 
Cecilia: Jag har blivit bättre på de geometriska formerna. 
 
David: Det var roligt för att vi brukar inte vara ute 
 

Några elever påpekar att det tråkiga var att det var kallt, alltså väderrelaterade kommentarer. 
Själva övningarna i sig upplevs dock överlag positivt och lite annorlunda. 
 
 

Lektionstillfälle 2 – Mäta, Omkrets, Area, Uppskattning 

Torsdagen den 19/4 kl 8.30-9.30, +4 grader och sol. Idag var det 15 elever på plats i åk 5. 
 
Även detta tillfälle inleddes i klassrummet med att lathunden delades ut och vi pratade lite om 
gårdagens övningar och vad som skulle utföras idag, vi skulle mäta och räkna. Ett exempel på 
whiteboarden gjordes på en rektangel, omkrets och area visades. Uppgifterna som skulle 
genomföras utomhus handlade om att mäta samt räkna ut omkrets och area på olika föremål och 
platser på skolgården, samt öva på att uppskatta sträckor och längder (se Bilaga 7).  
 
Efter den lilla inledningen inne gick vi ut och tog med material som pennor, sudd, uppgifter, 
miniräknare, linjaler, måttband och ett meterhjul. En uppdelning med tre elever per grupp 
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gjordes, uppgifterna förklarades lite kort, papper delades ut med diverse uppgifter som handlade 
om att mäta, räkna ut omkrets och area samt uppskatta sträckor och föremåls längder. Idén är 
tagen från internetsidan www.lektion.se där sökvägen varit på matematik ”åk 4-6 geometri ute” 
men uppgifterna anpassades efter den här skolgården.  
Eleverna arbetade bra i grupperna, engagerat och aktivt och frågade då de inte förstod. Frågor 
som kunde exempelvis handla om att man måste omvandla enheter för att kunna jämföra 
pingisbordets och grusplanens area. Även den lärare jag hade med mig var positiv inställd till hur 
lektionen artade sig: 
 

Lärare: Jag ser ett engagemang och en aktivitet hos eleverna och det är precis vad vi strävar 
efter. 

 
Meterhjulet var mycket populärt att mäta med, det speglades i den utvärdering eleverna gjorde 
mot slutet av lektionen. Det var inte så mycket klagomål denna gång på att de frös, det var lite 
mer vid den första lektionen dagen innan. 
 
De sista tio minuterna av lektionen återsamlades vi i klassrummet och eleverna fick göra en 
reflektion över vad de gjort under de två första tillfällena med utomhusmatematik genom 
utvärderingsdokument. Det resulterade i många svar från i stort sett alla elever, övervägande 
positiva kommentarer. Olika kommentarer om vad som var roligt och tråkigt, vad de blivit bättre 
på och vad som förvånade dem.  
 
Exempel på vad som förvånade vid denna lektion var: 
 

Fredrik: att pingisbordets omkrets är lång 
Fia: att när man räknar med area kan det bli höga siffror 

 
Exempel på vad som var roligt var: 
 

Gisela: att mäta med meterhjulet runt grusplanen 
Helen: att få uppgifter ute och mäta saker 

 
Exempel på vad de blivit bättre på var: 
 

Isak: att mäta omkrets och area 
 

En elev kopplar de geometriska formerna mer till geometri och skrev följande: 
 

Johan: Idag mätte vi saker, igår höll vi på med geometri 

 
 

Reflektioner 
 Jag var fundersam när jag åkte in till skolan den här dagen att det skulle bli för svåra uppgifter 
och att många skulle klaga på den kyliga morgonen. Istället blev det en sådan positiv upplevelse. 
Den ordinarie matteläraren var med idag (igår var det Svenska/SO-läraren) och hon är alltid 
positiv och öppen för alternativa undervisningsmetoder. Allt rullade på bra de här 60 minuterna 
och jag upplevde att det blev en del nytt lärande för eleverna. En mycket populär del av 
uppgifterna för eleverna var att få mäta med meterhjulet, många spontana sträckor mättes ut 
längs vägen. Konceptet med en reflektion på slutet av lektionen är en metod att knyta ihop nya 
kunskaper och dra lärdomar av. 
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Lektionstillfälle 3 – Skala 

Måndagen den 23/4 kl. 8.15-9.30, +4 grader, mulet väder, lite blött från nattens regn och 14 
elever i åk 5 är på plats. Vi fick en kvart extra idag till vårt förfogande, kändes bra eftersom det är 
bättre att ta det lugnt och få förklara ordentligt istället för att forcera genom övningarna. 
 
Återigen inleddes passet inomhus 15 minuter där en genomgång av begreppet skala och dess 
innebörd genomfördes på whiteboarden. Genomgången fortsatte med skillnaden mellan 
förminskning och förstoring och hur det uttrycks matematiskt. Till exempel att 1:5, då talet före 
kolon är minst innebär en förminskning och tog ett exempel visades med hjälp av meterlinjalen. 
”Om vi förminskar den 5 gånger det vill säga vi vill rita den i skala 1:5 hur lång blir den då?” 
Några visste direkt att det blir 20 cm och några behövde ett par exempel till på sig för att vara 
med på spåret. 
 
Samma sak genomfördes med att förstora en penna till skala 3:1 och eleverna fick hjälpa till att 
mäta och räkna medan jag skrev och ritade. Därefter summerades de tre stegen man måste göra 
för att kunna förminska respektive förstora något: 
 

1. Mät föremålet och skriv upp längden 
2. Vilken skala ska ritas? Räkna ut det förminskade eller förstorade måttet och skriv det. 
3. Rita föremålet enligt skalan 

 
Innan vi gick ut ville jag också få med eleverna på vad skala används till, samt när det är lämpligt 
att göra förminskningar respektive förstoringar. Spontant för förminskning blev förstås svaret 
”karta”, men det var lite svårare med förstoringar. Efter lite funderande och ledtrådar blev de 
påminda om ”mikroskopet” som de även hade jobbat en del med tidigare. Vi kom fram till att det 
kan vara bra att förstora pyttesmå saker, såsom flugor, hårstrån, växtdelar, vattendjur om man vill 
se lite noggrannare hur de är uppbyggda och jag passade även på att ta upp att man kan få se 
sådant som våra ögon inte mäktar med att se, såsom bakterier och virus. Här var det en tjej som 
spontant kom att tänka på kvalster som ser ut som monster i mikroskop och som vi faktiskt har 
sällskap av bland lakan och kuddar.  
 
Denna gång användes uppgifterna i dokumentet ”ute-matte skala” (Se Bilaga 8). Dessa handlar 
om att göra förstoringar och förminskningar av föremål i elevernas närmiljö i en viss skala. Idén 
kommer från www.lektion.se men uppgifterna har anpassats efter föremål som fanns kring 
skolgården såsom pinnar, kottar, hopprep samt en del av ett staket. Kritor och tändstickor togs 
även med ut som lämpliga föremål att öva på. En kortare instruktion av uppgifterna gjordes och 
de fick varsitt dokument att skriva på men fick gärna arbeta med och ta hjälp av varandra.  
 
Efter lite trög start hade de flesta förstått och arbetade med uppgifterna. Jag och den andra 
läraren koncentrerade oss på att vara extra stöd till elever som har annat modersmål än svenska. 
Eleverna mätte, räknade, skrev och ritade skaluppgifter i cirka 30 min och då de flesta började bli 
klar återvände vi till klassrummet igen.  
 
Väl inomhus väntades gruppen in (av med ytterkläder och in med material igen) innan vi 
tillsammans gick igenom uppgifterna och vad som gjorts. Skillnader mellan svaren togs upp och 
diskuterades, varför hade man olika svar på pinnarna till exempel? Det märktes vid insamlandet 
av elevernas dokument en känsla av att de förstår det här med skala nu. Det blev ett lärtillfälle 
eller förstärkning av vad de redan kunde. 
 
Inne i klassrummet fanns en till uppgift till eleverna och det var dokumentet ”längd och skala” 
(Se Bilaga 9). Med hjälp av ”da Vinci figuren” och genom att mäta sin egen längd från topp till tå 
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samt bredden mellan fingerspetsarna skulle de nu förminska sig själv 10 gånger, det vill säga skala 
1:10. Mätandet tog rätt lång tid och varierades med olika metoder. Några stod mot en vägg och 
blev mätt av en kompis, några låg på golvet och märkte ut med tejp innan de mätte, någon 
försökte mäta sig själv och upptäckte att det inte var så lätt. Alla kom så långt att de skrev ned 
både sina riktiga mått respektive förminskade, ungefär hälften hann även med att rita en lite bild 
på sig själv i en rektangel eller kvadrat baserat på sina egna mått. Det märktes att övningen var 
uppskattad och det var naturligtvis många diskussioner om hur lång man var nu jämfört med 
förra gången man mätt o.s.v. Men huvudbudskapet med övningen, alltså skalamomentet framgick 
tydligt till eleverna med denna övning. 
 
 

Reflektioner 
Intensiva 75 minuter, kan tyckas vara ett långt pass, men vi hade ändå ont om tid på slutet och 
några som gärna ville göra klart trots att förmiddagsrasten var på gång. 

 
Klassläraren tyckte det var lämpliga uppgifter att öva skala på och kände liksom jag att eleverna 
nu fått ett bra lärtillfälle till det här området, skala. Det var en kylig morgon och lite blött ute, 
men det löstes genom varsin bricka för eleverna att ha sina papper, mätföremål och 
mätinstrument på och som underlag för att skriva. Vi pratade även om att man naturligtvis som 
ordinarie lärare kan styra utomhusövningar till vackrare dagar. Kanske speciellt om det regnar 
eller snöar. 
 
Spontant känns utomhuslektioner i matematik mer och mer som ett komplement till 
matematikboken, det ena utesluter inte det andra. Genom upplevelserna och den positiva 
stämningen får eleverna lättare att komma ihåg och knyta an till områdena på ett djupare sätt. Att 
ha ett sånt här långt pass uppdelat i en kortare inledande innedel, därefter ute och avslut inne 
känns mer och mer rätt. Fördelen inne är att man har tillgång till whiteboarden. Om vädret är lite 
bättre med mer värme och sol, kan man även ta med sig en stor bit kartong och en svart 
spritpenna. Det gjordes vid ett tillfälle och kallades då för ”brownboard”. 
 
Just det här området ”skala” kan även övas inomhus, det är inga längre avstånd som ska mätas 
och du kan lära dig en hel del genom att sitta ned vi ditt bord och ta lämpliga föremål i 
klassrummet istället. Men att variera och anknyta till ritningar och kartor som är en förminskning 
av verkligheten ute är ett alternativ. Hade dator och OH-kanon varit igång hade nog ett kvalster 
googlats fram för att göra kopplingen till förstoringar. 
 

Lektionstillfälle 4 – Så mätte vi förr i tiden 

Tors 26/4 kl. 8.30-9.30, +6 grader, mulet väder, återigen lite blött från nattens regn och 15 elever 
i årskurs 5 är på plats. 
 
Den här gången hade jag årskurs 5 utan någon extra lärare då det var lite kris på morgonkvisten 
med flera sjuka lärare. Nackdelen blev att fokus låg på genomförandet och att ge stöd till de som 
behövde lite extra hjälp. Det blev inte så mycket tid till observation. Ändå skapades en känsla för 
om det flöt på och om eleverna arbetade med vad de skulle göra vilket även syntes i resultatet när 
jag samlade in uppgiftspapperen efteråt.  
 
Passet inleddes inomhus 10-15 minuter med frågan om de visste hur länge vi haft metersystemet i 
Sverige, det vill säga mätt som de är vana med i meter, dm, cm och så vidare. Efter diverse förslag 
på 250 år, 300 år och ganska höga siffror så fick de svaret: ungefär 120 år, från slutet av 1800-
talet. Här fortsatte dialogen med eleverna och de uppmuntrades att ge förslag på vad man hade 
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innan dess, för ett behov av att mäta har ju funnits längre än så. Några av eleverna kom på tum 
och fot som kanske är de vanligaste äldre måtten som man känner igen idag och vi diskuterade 
vidare att de till och med faktiskt används fortfarande, TV-skärmsmått, tumstock gav någon som 
förslag. 
 
Därefter gjordes en demonstration på mig själv de fem gamla mått vi skulle jobba med: Tum, 
Fot, Tvärhand, Aln och Famn. Jag berättade även lite om vad man kunde ha använt måtten till, 
exempelvis att tum och fot ofta användes i samband med virke, spik och skruv, att man kunde 
köpa sig några famnar ved, att antalet tvärhand gav en bra uppskattning på om man vågade sig ut 
på isen om vintern och att aln var bland det viktigaste måttet, ungefär som vår meter idag. Så pass 
viktigt att det kunde sitta ett snöre på kyrkväggen där en aln markerades som sträckan mellan 
snörets knutar. Även historian om ”yard” där en engelsk kung bestämt sig för att det var måttet 
mellan hans näsa och tumme när han höll sin arm utsträckt uppmärksammades samt att man inte 
fick vittna i en rättegång om man befunnits sig på mer än ett ”stenkasts” (ca.40-50 m) avstånd 
från den aktuella händelsen. 
 
Viktigt här att även ta upp lite om metern, hur och när den tog över de gamla måtten, men att det 
äldre sättet att tänka ändå levde kvar i folks tänk. Folket tänkte fortfarande i en övergångsperiod i 
aln istället för meter och tum istället för cm. De gamla måtten hade en sorts innebörd, de var ju 
kopplad till de egna kroppsmåtten. I och med detta hade eleverna fått en historisk aspekt på vårt 
måttsystem. 
 
Efter den här inledningen märktes genom elevernas fokus att intressenivån låg rätt bra bland 
eleverna och det var dags för själva uppgiften från dokumentet ”Utegeometri-gamla mått” (Se 
Bilaga 10). Detta dokument var egenkomponerat men idén kom från www.lektion.se. Det står i 
kursplanen i matematik i det centrala innehållet för åk.4-6 i momentet geometri: ”Mätningar med 
användning av nutida och äldre metoder” (Skolverket, Lgr 11, 2011 s.65). Uppgifterna gick ut på att 
först mäta sina egna kroppsmått, d.v.s. tum, tvärhand, fot, aln och famn, vilket eleverna fick göra 
inne p.g.a. det lite kyliga vädret, och därefter gå ut och mäta de sträckor och föremål som stod i 
dokumentet. Eleverna instruerades att skriva ett varsitt dokument, men fick gärna arbeta 
gruppvis. Själv fungerade jag framförallt som extra stöd till två flickor med annat modersmål än 
svenska. 
 
Ute fick eleverna arbeta med detta i cirka 30 minuter och de stegade upp grusplanen och sträckor 
med fot, mätte omkretsen på träd med famn, mätte en kompis i aln, mätte pinnar i tvärhand eller 
tum. Några kombinerade även måtten vilket jag upplevde som en kreativ lösning, och på deras 
uppgiftspapper kunde man exempelvis läsa: 
 

Pinnen var 2 tvärhand och 2 tum 
 
Sträckan mellan basketkorgen och blå planket var 8 famnar och 1 aln 

 
Eller hade ungefärliga mått såsom: 
 

Pinnen var lite mindre än en tvärhand 
 
Omkretsen runt trädet var ungefär 15 tum 
 
Min kompis är lite mindre än en famn 

 
Därefter samlades vi återigen inomhus och gick igen uppgifterna, grupperna fick prata om vad de 
fått för olika mått. Vi diskuterade även varför man hade olika mått, t.ex. att någon hade 154 fot 

http://www.lektion.se/


 

 25 

på längden av grusplanen medan någon annan hade 149. Vi kom därmed in på vad jag ville knyta 
ihop övningen med, fördelar och nackdelar med det här sättet att mäta, vilket även ledde fram till 
dagens metersystem. En viss sträcka är definierad och inga missförstånd kan uppstå, kanske 
gjorde det livet lite enklare, men visste man inte om detta är det nog naturligt att använda 
människans egen kropp som måttstock. 
 

Reflektioner 
Innan eleverna fick förmiddagsrast fick de även denna gång fylla i dokumentet ”utvärdering 
övningar”, där det gavs många kommentarer. Genom detta fick jag veta att detta var något nytt 
för dem och att det faktiskt lett till att de lärt sig att mäta på detta historiska vis. Några var 
förvånade över att det måttsystem vi har idag bara funnits i 120 år och att det fanns så många 
olika mått förr i tiden. Många tyckte det var roligt att mäta på det gamla viset, men några tyckte 
det var tråkigt att det var kallt ute. Ingen har skrivit att själva övningen i sig var tråkig utan de 
verkar gilla själva formen av undervisning. Nu efter 4 gånger på två veckor har eleverna även fått 
in en vana kan man säga och vet lite vad som förväntas. 
 
En sådan här gång när man är själv med gruppen och vissa elever behöver lite extra stöd måste 
en lärare kunna lita till att gruppen gör vad de ska och inte blir distraherad av annat. Men även 
fast alla inte befunnit sig under uppsikt samtidigt när vi varit utomhus så ser jag i efterhand vid 
insamlandet av alla papper att de faktiskt genomfört uppgifterna. Det är viktigt att kontrollera för 
annars har ju lektionen inte lett till det önskade lärandet. Då är det nog läge att reflektera över 
som lärare, vad som kan förändras eller förbättras till nästa tillfälle. 
 
Alla övningar har inletts inomhus, med genomgång och lite intresseväckande faktorer. Därefter 
gjordes själva uppgifterna utomhus men vi knöt ihop, sammanfattade och reflekterade över 
utomhuslektionen inomhus de sista 10-15 min av lektionspasset. Det har känts som ett bra 
koncept när jag under alla tillfällen haft det lite kyligt, kring + 5 grader i denna kyliga april månad. 
Regn och snö har vi klarat oss från, men ordinarie lärare kan säkert styra om lite efter väder. En 
solig dag i maj kan säkert hela passet eller dubbla pass bedrivas utomhus, gärna med fikapaus. 
 
 

Intervjuer 
I det här avsnittet redovisas resultatet av intervjuerna uppdelat på elevintervjuer och 
lärarintervjuer. Samtal har skett med nio elever och fyra lärare på skolan. I elevintervjuerna har 
frågorna fokus på själva upplevelsen, om de lärde sig något nytt samt själva formen 
utomhusmatematik (se Bilaga 3). Lärarintervjuerna har mer fokus på om de använder eller skulle 
vilja använda utemiljön mer i sin matematikundervisning, vilka för- och nackdelar och eventuella 
hinder som kan finnas, lämpliga moment från kursplanen att genomföra utomhus samt om 
närmiljön kan kopplas ihop med ett lärande (se Bilaga 4). 
 

Elevintervjuer 

Eleverna intervjuades i grupper om tre och resultatet redovisas grupperat under tre rubriker 
lärande, upplevelse och utemiljön . 
 
 
Lärande 
På frågan om de kan berätta lite om vad vi gjort berättar eleverna: 
 

Katrin: Vi har mätt, också på gamla sätt. Vi har räknat area, omkrets och skala och hållit på 
med geometriska figurer, cirklar och sånt. 
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Anna: Vi har haft gamla mått, hur man mätte förr i tiden med tvärhand, tum, fot och så. 
 
Alicia: Jag kommer ihåg de geometriska figurerna, det var ett bra sätt att lära sig dem på och 
så fick vi ju rita dem på skolgården. 

 
Ett flertal av eleverna berättar inledningsvis om mätmetoder förr i tiden vilket var det som 
genomfördes dagen innan och låg därmed närmast i tiden. Efter lite betänketid minns eleverna 
även de geometriska formerna, att de arbetat med skala och mätt med meterhjulet. 
 
På frågan om de lärt sig något nytt säger flera elever att ”gamla mått” och skala var något de inte 
hållit på med tidigare. 
 

Gisela: Hur man mätte förr i tiden. 
 
Helen: Skala var lite nytt. 
 
Fia: Även fast vi höll på med de geometriska figurerna bara en gång så har jag lärt mig några 
nya. Jag hade inte tänkt på att det fanns så många geometriska figurer utomhus. 
 
Anna: Meterhjulet har vi använt förut när vi mätte skuggan på Maja. 

 
Eleverna har tidigare fått följa hur solen kommer högre och högre på himlen under våren vilket 
kan observeras genom att mäta någons skugga vid samma tidpunkt på dagen under en månad. 
Här går det inte låta bli att reflektera över att de faktiskt fortfarande minns detta tydligt även fast 
det gått ett par år sedan de gjorde det. 
 
Matematikböckerna Matteborgen 5A och 5B är det läromedel som eleverna använt i årskurs 5. Ett 
avsnitt om geometri i 5A avklarades under höstterminen och det innehöll mycket av de delar vi 
nu övat på utomhus. Det avsnittet som de nu börjat på i 5B handlar mestadels om vinklar, vilket 
jag inte gjort någon övning på. Uppgifterna utomhus blev därmed till viss del en repetition av 
moment inom geometri som eleverna arbetat tidigare med i sina läroböcker. 
 
Denna repetition påtalar dock en av eleverna inte är något negativt i sig: 
 

Fia: Mycket behöver man faktiskt repetera även fast man gjort det tidigare, som t.ex. skala 
glömmer man lätt. 

 
 
Upplevelsen 
Generellt tyckte den här elevgruppen om att ha den här formen av matematik, det negativa är i 
regel relaterat till att det var lite kallt. 
 

Fia: Tipspromenaden var rolig för då fick man lära sig om olika saker och när vi gick runt 
och ritade geometriska former på skolgården, jag har aldrig tänkt på att det fanns så mycket 
matte på skolgården. 

 
På frågan vad de har tyckt bäst om att göra, något som var roligt, nämner många övningen med 
flugsmällor och geometriska former samt att rita formerna på skolgården. De flesta uppskattade 
även att få mäta med meterhjulet runt grusplanen och lära sig om hur man mätte förr i tiden. Det 
kändes inte som matte menar de. En av flickorna nämner också arbetsformen: 
 

Helen: att få uppgifter att göra tillsammans med någon. 
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De intervjuade pojkarna tyckte framförallt om att mäta på det gamla viset och att mäta med 
nutida metoder, speciellt med meterhjulet. Liksom många andra nämner de just det redskapet, en 
riktig motivationshöjare. 
 

Kalle: Det var kul att få svara på frågor. 
 
Jag: Hur menar du då?  
 
Kalle: Då vi gick runt grusplanen. 
 
Jag: Du menar frågerundan? 
 
Kalle: Ja, just den! 

 
 
På frågan vad som var tråkigt nämner flera våra kyliga mornar: 
 

Daniel: Att vara ute, det var kallt! 
 
Alicia: Det tråkiga med utematte var att det var kallt ibland och att det var sista gången igår. 
 

Men ett svar skiljer sig i mängden med tanke på vad som var mindre bra. 
 

Kalle: Leken med de geometriska formerna och den där flugsmällaren. 

 
Här kommer jag ihåg att jag iakttog just den pojken när vi gjorde övningen och han hade svårt 
med den, även när hans lagkamrater försökte hjälpa till genom att förklara hur den geometriska 
formen såg ut. Förmodligen blev han stressad och tänkte inte riktigt klart och det blev en negativ 
upplevelse för honom. 
 

Isak: Jag tyckte allting var roligt! 
 

 
Utemiljön  
De flesta är inne på att den stora skillnaden jämfört med ordinarie matematiklektionerna är att de 
inte är ute annars utan arbetar i boken och att de fick möjlighet att röra på sig. Elevernas 
klasslärare har en hel del kreativ matematik vid sidan av matematikboken också, mestadels i 
klassrummet. Men eleverna påtalar ändå saker som: 
 

Anna: Vi rör på oss och vi brukar sitta still. 
 
Alicia: Jag tycker det är stor skillnad men det går inte att förklara riktigt… 

 
En av flickorna försöker sig dock på en förklaring och hon menar att det går bättre att lära sig 
ute: 
 

Fia: Det är lättare och kul att vara ute och lära sig. Man kanske kan tänka bättre när man 
liksom är ute och rör på sig samtidigt. Då får man frisk luft i sig och då går det liksom bättre. 
Man blir inte så trött och hängig som så här….( hon visar med en djup suck). 
 

En av pojkarna kommer med ett svar ur ett annat perspektiv: 
 



 

 28 

Isak: I boken är ju alla tal redan klara, här fick vi ju mäta för att få fram talen när vi räknade 
omkrets och area och pröva på att mäta med olika saker. 
 

Eleverna tror att barn kan lära sig lika bra ute som inne och en av eleverna säger följande: 
 

Isak: Jag tror att för att det inte är så vanligt att vara ute så kommer man ihåg lite bättre. 
 

De tror att barn kan lära sig lika bra med sådana här övningar som att räkna i boken, åtminstone 
för yngre barn menar en av eleverna, och de är inne på spåret att först lära sig lite inne och sedan 
varva lektionen med att vara ute. Det var ju det upplägg som jag använt och vant dessa elever vid. 
 
De flesta eleverna skulle vilja ha mer matematik utomhus och jag märker en särskild entusiasm 
hos flickorna: 
 

Anna: För när man sitter inne då blir man bara trött och får typ ingen luft och det är roligare 
att vara ute och röra på sig för då kan man prata högre än i klassrummet. 

 
När vi diskuterar lämpliga tidpunkter på året för utomhusmatematik nämner en av flickorna 
spontant sommaren, men efter att de kommer på att det är lov då så säger de att våren är bäst 
och kanske på hösten även om kan vara lite blåsigt då. Eleverna resonerar sig fram till en lösning 
på det problemet genom att föreslå en låda till alla sakerna och klämmor till papperen så att de 
inte blåser bort. 
 

Alicia: Annars springer ju alla barnen runt och jagar sina papper istället för att göra matte, 
om det blåser, alltså. 

 
En av eleverna anser det mindre lämpligt om det regnar för då blir ju alla papper blöta. 
 
De intervjuade pojkarna skulle kunna tänka sig att ha lite mera utomhuslektioner, men jag märker 
inte riktigt samma entusiasm som hos flickorna. Däremot tror eleverna att man kan vara ute året 
om och när jag påminner om vintern så tror de att det skulle gå ändå.  
 

 
Sammanfattande reflektioner av elevintervjuerna 
Det var givande att genom intervjuerna i form av samtal få höra elevernas egna ord och 
kommentarer, få elevernas perspektiv. Både flickorna och pojkarna var övervägande positiva till 
utomhusmatematik och det har jag även märkt tidigare under övningarna. 
 
Eleverna är positiva till utomhusövningar och de tror att man kommer ihåg bättre det som gjorts 
ute. Eleverna kopplar därmed övningarna till ett lärande. En annan intressant aspekt som en av 
eleverna tar upp är att matteboken faktiskt serverar mycket mått från början, det är fokus på 
själva uträknandet och att hinna en viss mängd uppgifter. Men att faktiskt få mäta sträckor själva 
verkar ge ett annat djup i förståelsen, vilket är ytterligare en aspekt på lärandet. 
 
En flicka nämner att det är bra att få röra sig i friska luften, att man håller sig piggare och att man 
tänker bättre då. Hon har under alla gånger visat ett stort intresse och är även en av dem som är 
lite ”långsammare” under ordinarie lektioner med matteboken. Många gånger har jag fått höra 
”jag orkar inte” under de tillfällen jag haft matematiklektioner i klassen tidigare. Så detta styrker 
tesen som även en av lärarna nämner, att det kan passa de elever som kanske annars har en 
negativ inställning till matematik. 
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Flera elever kommer in på att det är bra att få röra på sig och att man tänker bättre med frisk luft. 
Uppenbarligen har de haft roligt under övningarna, matematiken har med andra ord kopplats 
ihop med positiva upplevelser. Det är viktigt för motivation och att för väcka intressen som 
kanske vilar för tillfället. 
 
I en av gruppintervjuerna tar eleverna även upp aspekten att jobba tillsammans i grupper som 
positivt och de är även inne på att man lär sig mycket genom att repetera. Eleverna nämner att 
några moment varit nya för dem medan andra har de blivit bättre på. 
 
Våra kyliga aprilmornar kommer in som lite tråkigt, men ändå är de flesta av eleverna inne på att 
de skulle vilja ha mer matematik ute och några ser heller inte vintern som något hinder. Kanske 
går det att förbereda barnen bättre på utomhusaktiviteter så att de har rätt klädsel vid dessa 
tillfällen för att förbättra den aspekten. 

Lärarintervjuer  

Fyra lärare på skolan intervjuades, två enskilt och två tillsammans. Intervjufrågor som användes 
finns som Bilaga 4. Resultatet av intervjuerna presenteras var och en för sig med mina egna 
reflektioner efter respektive intervju samt med en sammanfattande reflektion i slutet. 
 
Lärarintervju nr. 1  
Den här läraren har använt utemiljö i matematikundervisning mest med yngre elever. Hon har 
följt sin 5:a sen de gick i 1:an och de hade mycket matematik utomhus då berättar hon. I princip 
varje vecka då de gick i 1:an och 2:an. Det är en mer konkret nivå med yngre barn säger hon, och 
därmed passar utomhusövningar bättre. 
 

Jag har gjort bråk, hälften/dubbelt, tabellerna ute med yngre barn. Det jag håller på med nu i 
åk 5 är procent och det skulle vi i och för sig också kunna göra ute. 

 
Lämpliga moment från kursplanen skulle kunna vara geometri, skala och kanske ekvationer enligt 
läraren och hon tror att målen i det centrala innehållet absolut kan nås genom utomhusövningar. 
 

Bäst är det nog att kunna plocka delar, som exempelvis geometri. 

 
Lämplig tidpunkt på året är vår och höst, speciellt för de uppgifter som kräver mer räknande och 
mer material. Hon tar dock upp enstaka tillfällen vintertid då hon genomfört matematik med 
yngre barn. 
 

I 1:an fick barnen trampa upp geometriska former i snön. 
 

Negativa aspekter som läraren nämner är om det är kallt och dåligt väder. Speciellt äldre barn kan 
klä sig dåligt och ha en sämre attityd till att vara ute. Hon menar att yngre barn i regel är mer 
positiva till att få vara ute och har i regel kläder för det. Planeringen av utomhusuppgifter är 
alltför tidskrävande och hon understryker att det krävs mer planering även för resurser: 
 

Det går inte att bara gå iväg med en stor grupp hursomhelst, det krävs planering bara för det. 
Samtidigt är det svårt att säga något om lämpligt antal, det beror helt på eleverna. Jag skulle 
t.ex. kunna gå iväg utan problem med mina 20 elever i åk 5 men det skulle inte fungera med 
mina 10 elever i åk 6. Just för den 6:an har vi en extra insatt resurs….. 
 
En annan sak är att jag har några allergiska barn i klassen och det påverkar förstås 
utomhusaktiviteterna på våren. 
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En positiv aspekt som läraren nämner är att upplevelser ute verkar befästa kunskaperna bättre.  
 

Många kommer ihåg de moment och begrepp vi genomfört utomhus bättre än då vi arbetat 
som vanligt i klassrummet. Jag kan ha använt en del konkret material i klassrummet som jag 
visat och haft genomgångar med, men det verkar som att upplevelsen ute förstärker 
kunskapen på något vis 

 
Läraren menar att hon skulle vilja ha mer matematik ute, ambitionen och viljan finns men det 
finns en del hinder. De största hindren är planeringen och tiden: 
 

Det är planeringen, man hinner inte fixa inför övningar ute och det är för mycket annat som 
tar tid från lektionerna, andra aktiviteter. 
 

Viljan finns där, och i nästa mening säger hon: 
 

Egentligen tror jag man gör det alldeles för stort, man behöver inte krångla till det. Ta t.ex. 
tiokamraterna. Det skulle eleverna kunna träna två och två med hjälp av kottar ute. 
Kompisen tar undan ett visst antal och då ska kamraten räkna ut hur många med tanke på 
hur många kottar som ligger kvar. 

 
Läraren menar också att utomhusmatematik kan vara en bra introduktion till nya områden och 
moment man ska arbeta med. Hon ger konkreta exempel på vad hon själv genomfört och tar 
som exempel mäta sträckor, omkrets och area. 
 
Reflektioner 
Intervjun gav den här lärarens syn på och inställning till matematik i utomhusmiljö. Denna lärare 
är positivt inställd och har använt sig av en del matematik utomhus, speciellt med yngre barn och 
hon menar att upplevelsen ute verkar förstärka kunskapen hos eleverna. Jag uppfattar det som att 
hon menar att den mer konkreta nivån på moment i kursplanen som man har med yngre barn gör 
att utomhusundervisning lämpar sig bäst för dem. Det fungerar också bra som en 
intresseväckande introduktion till nya områden inom matematiken. 
 
En negativ aspekt att ha utomhusundervisning med elever i 11-12 årsåldern kan vara att de ibland 
klär sig sämre än yngre barn med avseende på kyligare väder. Viljan verkar ändå finnas att vara 
mera ute även med dessa elever men ett hinder är att planeringen tar lite mera tid, en tid som inte 
räcker till som det redan är. Det finns även en viss osäkerhet kring om alla elever klarar av 
undervisning ute och det ökade egenansvaret som det innebär. Läraren menar att det är svårt att 
säga något om lämpligt antal elever utan säger att det mer handlar om att vissa elever inte 
fokuserar på rätt saker. Kanske måste även extra resurser planeras för att bedriva matematik 
utomhus menar hon. 
 
 
Lärarintervju nr. 2  
Här inleddes intervjun med en fråga om läraren brukar använda utomhusmiljön i sin 
undervisning och då speciellt inom matematik. Hon tog då ett exempel på hur de i höstas i början 
av terminen hade haft som ambition att vara ute varje fredag med eleverna i förskoleklassen samt 
årskurs 1-2 vilket innebar 45 barn tillsammans med 3 vuxna. Erfarenheten efter några gånger var 
att det inte fungerade, förmodligen på grund av gruppstorleken. De provade att ta bort 
förskolegruppen och fick  30 barn på 2 vuxna, men det fungerade inte heller riktigt bra. 
 
Årskurs 1 har vidare haft stort fokus på ”skriva sig till läsning” vilket tar mycket av pedagogernas 
tid med avseende på planering och matematiken har tyvärr fått ”gå bort” vissa gånger till förmån 
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för läsprojektet menar hon. Däremot ha årskurs 2 schemalagt en gång per vecka så kallad 
”praktisk matematik” då läraren helt lägger undan den ordinarie matematikboken men knyter an 
till det område de håller på med. 
 

Till exempel när vi höll på med volym så bakade vi 
 
Vi har även nivåanpassad problemlösning i grupp, jobbar kreativt med att bygga geometriska 
figurer, även tredimensionella såna som kuber och rätblock. Vi spelar utvalda matematikspel, 
barnen lär sig oerhört mycket matte av spel faktiskt 

 
Läraren som intervjuas har även genomfört praktiska sorteringsövningar och använt materialet 
från en så kallad NTA-låda (Natur och Teknik för alla) om algebra som hon anpassat för sina 
yngre elever. Jag får intrycket av att den här läraren genomför många kreativa och 
verklighetsanknutna övningar tillsammans med sina elever. Hon nämner också en fråga som hon 
brukar diskutera med sina elever för att få upp ögonen för hur mycket som är matematik runt om 
oss: 
 

Vad är matematik? Är det matte att bygga ett staket, gå till affären och handla, åka tåg…  
 

Ofta blir svaren nej från eleverna, men efter lite diskussioner har de ofta kommit på andra tankar, 
berättar läraren. 
 
Eftersom den här läraren därmed inte vanligtvis brukar ha så mycket utomhusmatematik utgick 
jag vid intervjun från frågorna ”Skulle du vilja….”, ”Vad kan du tänka dig…”, ”Tror du…” o.s.v. 
och då inledde hon med att säga: 
 

Egentligen skulle jag vilja ha mina 2:or mer ute  

 
Hon menar att det finns flera moment som kan vara lämpliga att genomföra utomhus t.ex. 
taluppfattning, mäta och uppskatta, geometri m.m.. Hon tror även att det centrala innehållet kan 
nås bara man gör det på ett medvetet sätt. På frågan om hon tror att det är mer lämpligt för vissa 
åldrar svarar hon 
 

Nej, egentligen funkar det med vilken grupp som helst bara man anpassar uppgifterna 

 
Vi kommer in på om det kan finnas vissa tidpunkter på året som kan vara mer lämpliga att 
genomföra matematik utomhus på och hon säger då 
 

Spontant tänker jag förstås hösten och våren. Men det är klart man kan vara ute på vintern i 
snön, bygga former, mäta, jämföra högre, lägre, mäta hastigheter. Det är nog bara fantasin 
som sätter gränser 

 
Eftersom hon själv nämnt att viljan att vara ute mer finns är jag lite nyfiken på vad hon anser vara 
hinder, är det kanske att planeringen tar för mycket tid? Men hon menar då att planeringen inte är 
hindret i sig eftersom allt måste planeras och tid saknas generellt för planering. 
 

Ibland känns det enklare att vara kvar inom klassrummets fyra väggar, jag har eleverna på ett 
och samma ställe 

 
En negativ aspekt på utomhusundervisning är att det inte fungerar med för stora grupper, enligt 
läraren. Det funkade inte så bra med tre vuxna på 45 barn och inte heller så bra med 2 vuxna på 
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30 barn. Hon tror dock att det skulle kunna fungera med sin 2:a där det går 16 barn, men att det 
ändå finns en del att tänka på. 
 

Förmodligen är det nog några som inte skulle göra det dom ska, inte att de sticker iväg och 
så, utan det är några som gärna gör andra saker än de borde… 

 
Däremot tror hon inte lämpliga kläder blir något större problem, möjligen om man gör övningar 
spontant, men annars borde det gå att planera och förbereda eleverna på utomhusvistelsen menar 
hon. 
 
En sista fråga om positiva aspekter avslutar intervjun innan eleverna börjar troppa in i 
klassrummet efter rasten och på dessa punkter kan jag inte annat än hålla med: 
 

Jag tror att man kan fånga barn som kanske inte tycker matte är så kul i vanliga fall, det blir 
liksom lite lättsammare och jag tror eleverna minns bättre det man gjort ute 

 
 
Reflektioner 
Efter min andra lärarintervju märks det att de här två lärarna båda har en vilja att vara utomhus 
mer i sin matematikundervisning. Lite skiljer sig dock svaren åt på övriga frågor. Den förra hade 
genomfört mycket utomhusmatematik i de lägre åldrarna när hennes 5:a var årskurs 1 och 2 och 
menade på att yngre elever har ofta mer lämpliga kläder och bättre attityd till att vara ute. Den här 
andra läraren har provat på tillsammans med andra yngre årsklasser men det resulterade i för stor 
grupp och att det inte fungerade. Hon tror heller inte att kläderna är det största bekymret. 
Däremot har hon istället regelbundet så kallad ”kreativ matematik” då de jobbar vid sidan av 
ordinarie matematikbok. 
 
Båda lärarna är inne på att det är viktigt att få gruppen att fungera och att det kan handla om att 
ha tillräckligt med resurser för att kunna hantera grupper utanför klassrummets fyra väggar. Jag 
anar en känsla av att tappa den kontroll och överblick man har i ett klassrum. Den här andra 
läraren tycker inte tiden att planera för just utomhusaktivitet är ett hinder i sig, allt måste ju 
planeras menar hon, utan menar att det kan vara enklare att stanna inne. Den första läraren var 
inne på att planeringen kräver mer, samtidigt som hon även uttryckte att vissa moment faktiskt 
inte behöver vara så avancerade vad gäller material och planering. 
 
 De båda intervjuade lärarna tror att en positiv del är att eleverna minns de delar de gjort ute lite 
mer, just med tanke på upplevelsen. Den andra läraren tror även att man kan fånga de barn mer 
som normalt sätt inte tycker matematik är så roligt. Lärarna nämner med andra ord en direkt 
koppling till ökat lärande genom att det kan vara intresseväckande och att elever kan få en 
djupare förståelse. 
 
 
Lärarintervju nr. 3 och 4  
Två av lärarna önskade att bli intervjuade tillsammans. Intervjun blev även något längre än de 
andra som jag pratade med enskilt. Min inledande fråga var om de brukar använda 
utomhusmiljön i sin undervisning och speciellt då för matematik.  
 
Den ena läraren, som just nu jobbar i en årskurs 3-4, har varit ute sporadiskt där hon använt s.k. 
”Matte-kort” med olika uppdrag där eleverna arbetar parvis. Eleverna får dra ett uppdrag i en 
påse, göra uppdraget och sedan komma tillbaka och berätta och visa för läraren. Det kan handla 
om till exempel vikt, längd och uppskattning. Förutom mattekorten har hon även jobbat med 
statistik ute. En grupp elever ville undersöka färgen på cyklar och fick då samla data för detta ute 
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innan de gick in och sammanställde i tabeller och diagram. De har även arbetat med att 
konstruera torn utomhus och övar då både samarbete och teknik, hur man får något att bli stadigt 
och stabilt. 
 
Den andra läraren, som just nu ansvarar för en årskurs 1-2, har haft mer regelbundet 
undervisning utomhus:  
 

I hela 1:an och höstterminen i 2:an hade vi skogsutflykt en dag per vecka, varje onsdag då jag 
kombinerade NO och matte. 

 
Hon berättar att det kunde handla om olika delar såsom volym men även taluppfattning och 
träna på dubbelt och hälften, lång-kort, hitta något som är ungefär en meter. Elever och lärare 
plockade bland annat blåbär samtidigt som de övade på hur mycket måttet deciliter innebär.  
 

Om vi höll på med klockan gjorde vi lekar med klockan ute och mätte tiden som förr i tiden. 
Vi gjorde också solur av pinnar. 

 
Intrycket lärarna ger är att de mest arbetat utomhus med de lite yngre barnen och därför blir 
följdfrågan om de tror att vissa åldrar är mer lämpliga för undervisning av matematik utomhus. 
Här menar en av lärarna att det mer beror på gruppen i sig och inte åldern på eleverna. 
 

I min 3-4:a skulle det fungera bättre med 3:orna eftersom de gör mer saker tillsammans och 
är bättre på samarbete medan det inte skulle fungera i 4:an där de är mer individualister. 

 
Läraren påpekar dock att fyrorna i och för sig kanske borde träna mer på samarbete då. Den 
andra läraren menar också att kraven ökar på äldre barn; 
 

Ju högre ålder desto högre krav på att hinna med fler delar av matten, medan när de är små 
har man tid att leka in matten. 

 
Hon får medhåll av sin kollega som menar att det är mer lekfullt och praktiskt med yngre men 
mer abstrakt för äldre. Men säger ändå; 
 

Men det skulle säkert lämpa sig bra även för äldre att få det mer konkretiserat 

 
Hon nämner vidare att de går till affären på hemkunskapen och tittar på och jämför priser vad 
saker kostar. 
 

Det är ju matte det också; pris, vikt, avrunda m.m. 

 
Vad gäller ålder på eleverna som är mer lämplig gäller det nog mer att anpassa uppgifterna 
och få eleverna att förstå att matte inte bara är boken 
 

De båda lärarna tror efter lite funderande att det är möjligt att nå det centrala innehållet i 
kursplanen genom att arbeta ute istället för i matematikboken, men jag märker att de funderar lite 
över hur de ska få svart på vitt att eleverna har förstått och lärt sig något. Men det är sånt man lär 
sig på vägen menar en av dem. 
 

Jag märker att de elever som gjort egna undersökningar inom statistiken till exempel har 
lättare med det i boken sen och då tänker man varför har jag inte gjort det med 3:orna också? 
Att jobba praktiskt verkar fungera bättre för förståelsen 

 
De kommer ihåg bättre för att det är något annat än att jobba som vanligt i boken 
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Vi kommer in på lämpliga tidpunkter på året och de menar att ofta nämner man höst och vår, när 
man kan gå ut i skogen. Spontant kommer då ett exempel på en annan lärare som ser vintern som 
en bra årstid att vara ute och som brukar säga: 
 

Nu blir det vinter, då kan vi gå ut och spåra i snön, göra geometriska figurer, bråk och sånt 

 
Kläder kan dock vara ett bekymmer med de äldre barnen vintertid. Det hör väl till de negativa 
aspekterna. 
 

Man kan stöta på andra problem, mer praktiska som inte har med matteundervisningen att 
göra, t.ex. kläder 

 
Stora grupper är ett annat problem. Ofta handlar utomhusövningar om grupparbeten och 
samarbete och då kan man missa någon som bara hänger med och inte utför speciellt mycket. De 
påtalar att man inte ser hela processen i gruppen när de är mer utspridd, vem som gör vad i 
gruppen. 
 

Det hinner hända så mycket, man har mindre kontroll än i klassrummet. Det blir inte lika 
strukturerat och kräver mer egen kraft hos eleverna. Det kan vara svårt att individualisera, 
många uppdrag är generaliserande 

 
Positivt är att det är praktiskt och att man gör på ett annat sätt: 
 

Att använda både hjärna och hand verkar befästa kunskap bättre, det blir mer lustfyllt. 
Barnen tänker inte på att de lär sig 

 
Båda lärarna skulle vilja har mer utomhusundervisning men är inne på att det kräver lite mer än 
att bara fortsätta ett nytt kapitel i boken. 
 

Ofta kör man på, börjar på ett nytt kapitel utan att tänka på att man kan göra det ute. 
Man tänker abstrakt själv och skulle behöva mer idéer och kunskap framförallt, kanske en 
kurs i utomhuspedagogik för att få lite nya influenser. 

 
Den ena läraren berättar att de har varit till en naturskola i närheten med hela skolans lärare där 
de fick pröva övningar i olika ämnen och att de även har tillgång till litteraturen från 
Naturskoleföreningen. Det största hindret verkar vara tiden till att göra i ordning material och 
sätta sig in i lämpliga övningar. 
 

Det kunde man mer förr, då kunde man tänka att vi behöver material till det här och det här 
och så satte man sig ner och gjorde det! Den tiden saknas idag. 

 
Samtidigt så menar de precis som en av de andra lärarna jag intervjuade att om man jobbar med 
det regelbundet till exempel en gång per vecka behöver det inte bli så avancerat. Om man gör 
utomhusövningar mer sällan så ställer man högre krav på just de tillfällena och ofta blir det då 
istället för mycket. Konkreta övningar som de varit extra nöjd med är t.ex. när de arbetade med 
de s.k. matteuppdragen som var både roliga och fungerade bra samt med statistiken; 
 

Gruppen var både ute och inne, de var mycket självgående och gjorde var det skulle göra. 

 
Även övningar som har med volym att göra har fungerat bra och varit ett lärtillfälle för eleverna. 
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Reflektioner 
De båda lärarna hade en hel del erfarenhet att dela med sig om med matematikundervisning 
utomhus, speciellt med yngre barn. Båda har en vilja att ha mer undervisning ute men ser tiden 
som ett hinder till att göra i ordning material och lämpliga övningar. De skulle även vilja ha mer 
tips, idéer och inspiration för att inte välja den enkla vägen, att börja ett nytt kapitel i boken. Ett 
flertal moment från kursplanen har genomförts i utemiljö, såsom statistik, volym, klockan, mått 
m.m. och lärarna har övervägande positiva erfarenheter av dessa tillfällen. En viss osäkerhet anas 
i hur man säkrar att utomhusundervisningen för lite äldre elever leder till kunskap och ett ökat 
lärande då kraven ökar inom matematiken. 
 
Negativt kan framförallt vara att vissa grupper inte fungerar riktigt ute då det ofta handlar om 
grupparbete, samarbete och eget ansvar. Även lämpliga kläder vid kyligare temperaturer kan bli 
ett praktiskt problem. Som lärare förlorar man även den kontroll och överblick som 
klassrummets fyra väggar ger. Positivt är att det blir mer lustfyllt och att eleverna verkar komma 
ihåg vad de gjort ute bättre. Att de konkreta och praktiska momenten verkar öka förståelsen hos 
eleverna är en gemensam erfarenhet hos dessa två lärare.  

 
Sammanfattning av lärarintervjuerna 
Resultatet av lärarintervjuerna visar att de generellt är positivt inställda till matematik utomhus. 
Lärarna har mest erfarenhet av undervisning utomhus med yngre elever men menar att det borde 
vara genomförbart även med äldre elever. Det saknas dock tid till att ta fram lämpligt material, 
planera uppgifter och idéer och det blir därför enklast att fortsätta i boken. 
 
Lärarna påtalar alla att elever verka komma ihåg de moment som utförts utomhus bättre, och 
någon nämner att det kanske kan passa de elever som annars tycker att matematik är svårt, att de 
får de matematiska begreppen konkretiserade. Upplevelsen verkar förstärka lärandet, det blir mer 
positivt att ta in kunskapen. Lärarna nämner därmed en direkt koppling till ökat lärande genom 
att det kan vara intresseväckande och ge elever en djupare förståelse. 
 
 
Stora grupper eller grupper som inte fungerar är ett orosmoment då undervisning utomhus 
kräver mer samarbete och egenansvar hos eleverna. Läraren har bättre kontroll i ett klassrum och 
ser hela klassen till skillnad från i uterummet. Kläder kan också vara ett problem, speciellt bland 
de äldre eleverna. Yngre barn har oftare kläder efter väder och kan då fokusera på uppgifterna 
bättre istället för att frysa. 
 
Den utomhusundervisning som lärarna genomfört har generellt fungerat bra och lett till positiva 
upplevelser och ökade kunskaper. Åtminstone i de fall då gruppstorlekarna inte varit för stora 
och resurserna räckt till. Det finns en vilja att bedriva mer matematikundervisning utomhus. 
Lärarna är alla med på konceptet ”lära med hela kroppen och med alla sinnen” men uttrycker 
samtidigt en önskan att få mer hjälp med att ta fram konkreta övningar och material samt hur 
man hanterar grupperna utanför klassrummets fyra väggar. 
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Diskussion  
Kapitlet inleds med en diskussion och reflektion över valda metoder samt upplägget av 
lektionerna. Därefter följer en diskussion av resultatet kopplat till det syfte och de frågeställningar 
som inledde detta projekt. Till sist görs en kortare avslutande diskussion samt förslag på vidare 
forskning. 
 

Metoddiskussion 
 Jag valde att genomföra ett matematikprojekt om geometri. Det valdes med tanke på att det var 
området som klassläraren startade upp i läroboken vid samma tidpunkt. Vad jag inte visste var att 
den geometri som behandlades nu på vårterminen mestadels tog upp vinklar, medan klassen 
under höstterminen arbetat mer med omkrets, area, skala och de delar som jag genomförde ute. 
Klassläraren menade dock att det inte var någon nackdel att repetera de delarna då en del elever 
fortfarande hade vissa svårigheter med att förstå till exempel area. Så här i efterhand hade det nog 
varit bra att även ha med en utomhusövning med vinklar för att anknyta till det aktuella området i 
boken. Min utgångspunkt är att utomhuspedagogiken är ett komplement till de delar som tas upp 
i klassrummet. 
 
Till projektets förfogande gavs fyra lektionspass varav två var på 60 min vardera, ett på 75 min 
och ett på 90 min. Upplägget för lektionerna innebar att de startade i klassrummet med en 
genomgång av aktuellt område samt lite anknytning till föregående pass. Därefter tog vi med oss 
nödvändigt material och samlades utomhus på en bestämd plats. Där gavs ytterligare 
instruktioner om själva dokumenten med uppgifter som eleverna skulle använda och 
gruppindelningar gjordes. Alla gånger utom det första avslutades inomhus med att knyta ihop vad 
eleverna gjort och lärt sig. Upplägget att starta inomhus, ha huvuddelen utomhus och sedan 
avsluta inomhus fungerade bra och jag upplevde att även eleverna blev vana med detta arbetssätt 
vilket kan vara en trygghet i sig. Detta ger även eleverna en möjlighet till reflektion över sitt eget 
lärande och en möjlighet för läraren att fånga upp vad som var svårt. Bra introduktion för 
gruppen och möjlighet till reflektion efter övningen är två viktiga delar i begreppet ”Learning by 
doing” för att få aktiviteten att leda till ett lärande, vilket beskrevs i bakgrundsdelen av denna 
rapport (www.simnet.se/aktivt.htm, 3 maj 2012). 
 
Vid det första lektionstillfället som var på 90 min och bestod av ett flertal övningar valde jag 
dessutom att samla eleverna var 20:e minut ute för att stämma av hur det gick och gå igenom 
nästa steg. Detta gjorde att en sorts kontroll över läget skapades samt en känsla för om eleverna 
jobbade på bra eller kanske missförstått något och behövde lite stöd och hjälp.  
 
Detta upplägg är möjligt att använda även för andra lärare som vill använda utomhusmiljön i sin 
undervisning. Det är bra att ha i åtanke att utomhuslektioner tar lite längre tid än man tror och att 
det därför är en god idé att ha pass på minst 60 min för att undvika tidspress. En bra planering 
krävs för att lektionerna inte ska bli alltför röriga och en genomgång då alla är samlade är 
nödvändig.  Detta beskriver även Wänström (2003) i sin studie utifrån lärares erfarenheter av 
utomhusmatematik. Tydliga instruktioner krävs för att eleverna ska veta vad de ska göra, annars 
blir det lätt rörigt och liknar rast (Wänström, 2003, s.25-29). 
 
Genomgången kan med fördel göras i klassrummet men om den görs utomhus är det bra att 
tänka på att placera sig själv och elever på ett sätt så att alla ser och hör bra. Jag gjorde vid ett 
tillfälle en muntlig sammanfattning och utvärdering tillsammans med eleverna och placerade dem 
då i en halvcirkel framför mig. Man kan även tänka på att stå på en plats som är lite högre för att 
synas bättre och få eleverna att fokusera på vad läraren har att säga. 
 

http://www.simnet.se/aktivt.htm
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Valet av ostrukturerade observationer och en loggbok som skrevs direkt efter övningstillfällena 
var ett viktigt stöd för minnet. Detaljer och intryck hade inte blivit lika tydliga om jag väntat ett 
par dagar eller kanske en vecka med att anteckna ned vad som hände. I Dovemark (2008) 
beskrivs att en av fördelarna med att använda loggbok är att en sorts distans uppnås till 
händelserna vilket skapar en möjlighet till reflektion och utveckling (Dovemark, 2008, s.145). Det 
var förstås en nackdel att vara ensam i arbetet och fokusera både på genomförande och samtidigt 
observera men jag hade även hjälp av ytterligare en lärare vid tre av de fyra tillfällena. Jag och 
klasslärarna prioriterade att ge extra stöd och hjälp till de elever som har annat modersmål än 
svenska, vilket innebar att om valet stod mellan observation och extra stöd prioriterades det extra 
stödet.  
 
De skriftliga utvärderingarna från eleverna var mycket värdefulla i detta arbete. Det gav mig ett 
första intryck av deras uppfattningar om matematik utomhus samt om övningarna lett till det 
önskvärda lärandet. De var även bra att kunna analysera i efterhand, vilket inte en muntlig 
utvärdering ger samma möjlighet till. Denna uppfattning delas av Simnet.se (2012) som menar att 
grupperna behöver en möjlighet till reflektion efter övningar för att aktiviteten ska leda till ett 
lärande(www.simnet.se/aktivt.htm, 3 maj 2012). 
 
Intervjuerna gav sedan ytterligare djup till undersökningen. Av de 17 utdelade informantbreven 
fick jag tillbaka 11 där alla utom en gav godkännande för intervju. Av de 10 godkända var en elev 
sjuk vid intervjutillfället. Gruppintervjuer valdes för att få en lättsammare stämning och det 
underlättade min ambition att få intervjuerna att ha formen av samtal. För att undvika att någon 
elev dominerade samtalet eller att någon förblev tyst försökte jag alltid få med alla i diskussionen 
genom att ställa följdfrågor som exempelvis ”och du Anna, vad tycker du?”. Det blev en bra 
ljudupptagning av intervjuerna, det hade testats innan. Då jag var ensam vid intervjuerna hade det 
varit svårt att få formen av ett samtal om jag samtidigt varit tvungen att anteckna svaren på 
frågorna. Intervjuerna renskrevs sedan på datorn och ljudfilerna raderades. 
 
I efterhand ser jag att jag inte formulerat någon fråga i intervjuerna om eleverna tyckte de blivit 
”bättre” på något, det vill säga kanske befäst sina kunskaper från förra terminen. Detta fångades 
dock upp i den skriftliga utvärderingen som eleverna fick göra i samband med övningarna. Här 
nämns bland annat  omkrets, area, gamla mått och skala. 
 
Vad gäller lärarintervjuer fanns vissa svårigheter att hitta tider som passade och lärare som kunde 
tänka sig att ställa lite av sin dyrbara tid till förfogande. Ambitionen var från början att genomföra 
intervjuer med sex lärare, två per avdelning på den aktuella skolan. Hinder såsom tidsbrist, 
sjukdom, dubbelbokningar innebar att det till slut blev fyra samtal med lärare på skolan. De två 
lärare som var med och hjälpte till vid lektionstillfällena utomhus hör inte till de som har blivit 
intervjuade. Att ha både elevers och lärares perspektiv gör att en förståelse skapas för både 
positiva aspekter såsom hinder på vägen. 
 
Valet att använda ett flertal metoder i undersökningen resulterade i en stor mängd data som 
skulle behandlas vilket är tidskrävande. Det är även som nämnts tidigare ett kännetecken för en 
kvalitativ undersökning och ger både bredd och djup i studien (Patel & Davidsson, 2009,s.119-
120). Att få prova på olika metoder var därmed oerhört lärorikt för mig som blivande lärare. 
 
 
 
 

http://www.simnet.se/aktivt.htm
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Resultatdiskussion 
Studiens syfte har uppnåtts i och med att jag fått mer kunskap om hur lärare idag använder 
närmiljön, projektet med utomhuslektioner visar hur den skulle kunna användas mer och jag har 
skapat mig en uppfattning kring elevers upplevelser kring undervisning av matematik utomhus. 
Jag har även fått en insikt i hur matematikundervisning i närmiljön kan påverka elevers lärande. 
De ursprungliga frågeställningarna används för att föra en diskussion kring resultatet. 
 

Hur använder lärare närmiljön idag i matematiken? 

Flera av skolans lärare använder eller skulle vilja använda närmiljön mer i sin 
matematikundervisning. Idag används den framförallt tillsammans med de yngre eleverna och 
några har det mer regelbundet medan andra går ut lite då och då. Förutom då grupperna 
uppenbarligen har varit för stora har det lett till positiva upplevelser för både elever och lärare. I 
Wänströms studie från (2003) påtalas gruppstorlekar som en nackdel och lärare såg ett maxantal 
på 15 elever för att få övningar utomhus att fungera och leda till ett lärande (Wänström, 2003, 
s.25-29). 
 
Flera lärare påtalar att upplevelsen verkar förstärka lärandet och i de moment som genomförts 
ute får eleverna en djupare förståelsekunskap. Att utomhusmiljön inte används oftare förklaras av 
lärarna med olika hinder, såsom brist på tid för den pedagogiska planeringen. Lärarna hinner inte 
med att söka inspiration, få idéer och sätta ihop lämpliga övningar med avseende på uppgifter 
och material. Ett pedagogiskt material för utomhusundervisning liknande NTA-lådorna 
(Naturvetenskap och Teknik för alla) för de naturorienterade ämnena, skulle underlätta lärarnas 
vardagsplanering. Så kallade NTA-lådor är relativt vanligt förekommande idag på skolor runt om 
i landet, framtagna av Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsakademin i syfte att skapa ett 
aktivt lärande för elever (www.nta.kva.se) . I Wänströms undersökning (2003) tar samtliga lärare 
upp att den största nackdelen är just bristen på material och att det tar för mycket av deras 
planeringstid att ta fram lämpliga övningar för utomhusundervisning (Wänström, 2003, s.25-29).  
 
Skolinspektionens rapporter påtalar att matematikundervisningen behöver göras mer varierad, 
lustfylld och sättas i ett sammanhang. Den senaste läroplanen, Lgr 11 och kursplanen i matematik 
som planeringen ska utgå från har samma ståndpunkter. Speciellt viktigt är det för elever i 11-12 
årsåldern att behålla ett intresse för ämnet. Lärarna har valt delar från kursplanen för 
undervisning utomhus, exempelvis geometri, statistik, klockan och taluppfattning. De menar att 
utvalda delar av det centrala innehållet kan kompletteras med undervisning utomhus, som en 
variation till boken. Just en växelverkan mellan ett lärande inne och ute var även något som 
lärarna i studien av Szczepanski och Dahlgren (2011) verkade föredra (Szczepanski och Dahlgren, 
2011, s.134-137).  
 
De intervjuade lärarna i min studie använder sig regelbundet av s.k. ”kreativ matematik”  och har 
då en variation till matematikboken i klassrummet. För att även ta steget till ett lärande utomhus 
anar jag en viss oro för minskad kontroll jämfört med i ett klassrum och kanske krävs därmed en 
vana inte bara vid val av övningar utan även att hantera utomhussituationen. Risken att tappa 
kontrollen har framkommit som ett hinder i tidigare intervjuer bland lärare om 
utomhusundervisning (Szczepanski, 2008, s.51-52). Resultatet i Wänströms undersökning (2003) 
visar utifrån lärarintervjuerna att det krävs en viss vana att hantera utomhuslektioner och att 
tydliga instruktioner är en viktig aspekt (Wänström, 2003, s.25-29).  
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Hur kan närmiljön användas mera inom det centrala innehållet för geometri i 
matematik? 

Mitt projekt med geometri utomhus visar att det bara inom det området går att genomföra ett 
flertal lektioner i närmiljön. Vi har arbetat med geometriska former, mäta och uppskatta avstånd, 
beräknat omkrets och area, skala samt mätt med både gammal och ny mätteknik vid dessa fyra 
tillfällen. Förutom detta hade jag även idéer om hur man skulle kunna arbeta med volym och 
vinklar vilket visar att det går att få fram en hel del kreativa övningar om tiden finns till planering. 
Jag är övertygad om att det går att göra motsvarande inom andra moment i matematik.  
 
Det skulle gå att samla allt material till övningarna i en speciell utomhusövningsmapp som fylls på 
allteftersom med nya idéer och övningar som fungerat bra. På så sätt behöver inte hjulet 
uppfinnas på nytt hela tiden, det blir mindre tidskrävande planering och ett samarbete lärare 
emellan med regelbundna reflektioner ger en utveckling på området. Lärare behöver även dela 
med sig av vad som påverkat och gjort att grupperna fungerat bra ute, precis som jag vet att det 
görs när det fungerar bra i klassrummet. Elevernas egen skolgård och närliggande miljö hör till 
deras vardag och utgör då en viktig del och grund för dem att börja se samband och 
sammanhang i samhället. I studien av Wänström (2003, s.25-29) framkom att en av de största 
nackdelarna var brist på material vilket även påtalas av lärarna i den här nyligen genomförda 
undersökningen (Wänström, 2003, s.25-29). 
 
Att använda sig av närmiljön mer regelbundet istället för vid enstaka tillfällen sänker, som en av 
lärarna påtalade, kraven på utomhusövningarna vad gäller mängd av uppgifter och material. Jag 
hade exempelvis alldeles för mycket stoff med mig och fick göra ett urval för att hinna med 
under lektionspassen. Det finns en del litteratur om undervisning i matematik med lämpliga 
övningar utomhus men mycket vänder sig till de yngre åldrarna. Ett undantag som jag använde 
mig av en hel del i detta projekt är den relativt nya boken Matematik i skolans uterum (2011) skriven 
av danska författare men översatt till svenska. Denna vänder sig även till elever i årskurs 4-6 och 
innehåller övningar inom bl.a. taluppfattning, geometri och statistik. 

 

Hur upplever eleverna matematikundervisning i närmiljö? 

Eleverna upplever matematikundervisning i närmiljön positivt skulle jag vilja påstå. Av denna 
grupp på 17 elever har inte någon nämnt i utvärderingar, reflektioner eller intervjuer att själva 
formen, uppgifterna eller lektionerna i sig varit tråkiga. Det är jag själv förvånad över och 
funderar därför över om de kanske ibland ville göra mig nöjd och glad då jag inte tillhör ordinarie 
personal. Det som upplevs som negativt är att det var kallt ibland och det är nog ganska vanligt 
att elever i den här åldern klär sig lite sämre än de yngre barnen. Vi hade en ovanligt kylig april i 
år och här tänker jag att man som ordinarie lärare åtminstone försöker förbereda eleverna på att 
klä sig efter väder. Man kanske inte heller är lika styrd till vissa dagar och timmar i de här åldrarna 
jämfört med exempelvis högstadiet. Andra studier, som Wänström (2003) samt Goldstrand och 
Jonsson (2007), har visat på liknande resultat ur elevernas perspektiv, en positiv inställning och 
attityd bland eleverna men att det är tråkigt när det är kallt (Wänström, 2003, s.25-29; Goldstrand 
& Jonsson, 2007, s.34-38). En reflektion är om det kan vara så att pojkar kanske klär sig bättre än 
flickor vid kyligare temperaturer i den här åldern, 11-12 årsåldern, då de intervjuade pojkarna 
ansåg att det går att ha matematik utomhus året runt. 
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Hur påverkar matematikundervisning i närmiljön elevers lärande? 

I detta projekt har inte elevernas kunskaper mätts med prov eller liknande utan slutsatserna av de 
eventuella ökade kunskaper eleverna har fått är baserade på elevernas egna utvärderingar och 
reflektioner kring sitt eget lärande. Klasslärarens kommentarer, elevintervjuerna och mina egna 
reflektioner har också påverkat känslan av att vissa områden blivit bättre, såsom area, skala och 
äldre mätmetoder. Detta baseras framförallt på tidigare matematiklektioner med dessa elever där 
en del har haft svårigheter med begreppen. 
 
Eleverna menar att de lär sig bättre ute, förstår mer och tänker bättre i friska luften när de får 
röra på sig mer jämfört med i klassrummet. ”Kroppen sätter tanken i rörelse” är något som 
Naturskoleföreningen påtalar samt att använda alla sinnen gör att barn hittar sitt sätt att lära 
(Naturskoleföreningen, 2010, s. 14-15). Även Szczepanski och Dahlgren (2011) menar att 
samspelet med omgivningen gör undervisningen mer verklighetsanknuten och att upplevelserna 
och platserna gör att kunskapen knyts samman bättre för eleverna (Szczepanski & Dahlgren, 
2011, s.134-137). 
 
Eleverna nämner att de lärt sig en del nytt och även blivit bättre på vissa saker. Repetition är 
aldrig fel, det kan ge ett djup till förståelsen eller få vissa elever att få en aha-upplevelse då de får 
det konkretiserat. De flesta elever vill ha mer av den här formen av undervisningen visar 
intervjuerna och eleverna själva tror att det går att lära sig lika bra utomhus som genom att 
använda matematikboken. Att få mäta själva och därefter göra beräkningar på föremål och 
områden i elevernas närhet verkar ha skapat en bättre förståelse för vissa begrepp, t.ex. area, skala 
och hur man mätte förr i tiden. Användandet av olika metoder för att just mäta var mycket 
uppskattat, speciellt det lite ovanliga mätinstrumentet ”meterhjulet” var en riktig glädjespridare i 
matematikens värld. 
 
Det krävs även en uppföljning av lärandet hos eleverna där de kan visa att utomhuslektionerna 
lett till ökad kunskap och inte bara varit en rolig, annorlunda upplevelse. Speciellt gäller det för de 
lite äldre eleverna i årskurs 4-6 då innehåll och krav ökat på vad som ska hinnas med under 
terminerna. Jag tror att genom att göra eleverna medvetna från början om att detta är lektioner 
där deras kunskaper kommer att prövas på ett eller annat sätt gör dem mer fokuserade. Det krävs 
en viss vana även för eleverna att delta och göra sitt bästa vid utomhuslektioner om de mestadels 
varit inne i klassrummet, inte minst att klä sig rätt. Men om man får det att fungera leder det till 
positiva upplevelser kring lärande för både elever och lärare. Resultatet från studien av 
Goldstrand och Jonsson (2007) visade att utifrån elevernas perspektiv var den negativa aspekten 
väderrelaterad, om det var kallt eller inte. Studien visade även att eleverna själva tyckte att det 
man lär in ute ”sätter sig i kroppen” på ett annat sätt än vid undervisningen inomhus (Goldstrand 
& Jonsson, 2007, s.34-38). Detta tolkar jag som att eleverna upplevde en djupare förståelse för de 
moment inom matematik som genomfördes i utomhusmiljön vilket även framkom i min 
undersökning.  
 

Avslutande reflektion 

Framförallt påverkar matematik utomhus lusten att lära. Matematik blir något positivt och elever 
som har svårt att koncentrera sig i en matematikbok kan få ett intresse för ämnet. När jag tänker 
tillbaka på det genomförda projektet med utomhuslektioner får jag en varm känsla i kroppen, det 
kyliga vädret till trots. Det blev med andra ord en positiv upplevelse inte bara för eleverna utan 
även för mig som lärare. Lektionerna gick över förväntan och jag upplevde det engagemang hos 
eleverna som de flesta lärare strävar efter. Vi hade roligt tillsammans samtidigt som vi lärde oss 
nya moment och begrepp i matematik. 
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Utomhuspedagogik kräver inledningsvis en del planering, inte bara av material utan även av 
lektionstillfällenas struktur i sig. För oss fungerade det bra med inledning och avslutning i 
klassrummet medan arbetet och uppgifterna genomfördes utomhus. Tydliga instruktioner i 
början av lektionerna och en sammanfattning och reflektion i slutet gör att undervisningen leder 
till ett lärande för eleverna. En reflektion nu när projektet är genomfört och beskrivet i detta 
examensarbete är att lektionernas matematikinnehåll saknas i de fältanteckningar som fördes i 
loggboken i syfte att reflektera över de olika lektionstillfällena. Vid genomförandet kom min egen 
uppmärksamhet att riktas främst mot hur den nya och annorlunda lärandemiljön fungerade för 
eleverna och endast i begränsad omfattning mot den matematik som lektionerna behandlade. De 
delar av lärarrollen som innebär att leda och organisera lärandet krävde hela min uppmärksamhet. 
När jag som lärare i fortsättningen genomför liknande lektioner i utomhusmiljö kommer jag att 
ha en trygghet i hur lektionerna ska organiseras och ledas och kan därmed i större utsträckning 
fokusera på  lektionernas innehåll och elevernas matematiklärande. 
 
Matematik är ofta förknippat med individuellt arbete och läroboken har blivit en metod för att 
individualisera undervisningen. Vissa elever ligger långt fram i boken medan andra är lite 
långsammare, eleverna får räkna i sin egen takt eller får extrauppgifter då de väntar in gruppen. 
Den nya läroplanen påtalar dock att undervisningen även måste vara lustfylld, varierad, 
motiverande samt få elever att se samband och sammanhang i deras egen vardag. Estetiska 
värden och att kommunicera matematik är andra områden som måste beaktas. Att använda 
utomhusundervisning bör kunna vara ett verktyg i verktygslådan för att uppfylla några av dessa 
krav, det fungerar bra som ett komplement till matematikboken. 
 

 
Förslag till vidare forskning 
Ur elevernas perspektiv är matematikundervisning utomhus förknippad med positiva upplevelser, 
enligt denna studie samt även tidigare undersökningar. Därför skulle det vara intressant att göra 
en jämförelse utifrån lärareperspektiv på olika skolor, där vissa kanske använder undervisning 
utomhus mer medvetet än andra. Vad är det som gör att en del skolor framgångsrikt lyckas 
undanröja de hinder som ofta framkommer för att bedriva denna typ av undervisning? Hinder 
såsom brist på planeringstid, hantera grupper i utemiljö samt få till en lärandemiljö ute? Det 
skulle vara spännande, speciellt om undersökningen även riktar sig mot de lite äldre eleverna i 
mellanstadie- och högstadieåldrar. 
 

 
Tack 
Stort tack till min handledare Maria Bjerneby Häll som med sin erfarenhet och kunskap gett 
många goda råd och idéer längs vägen till ett färdigt arbete. Ett varmt tack även till klasslärarna 
och eleverna i årskurs 5 samt övriga lärare på skolan som ställde upp och gjorde denna studie 
möjlig. Er medverkan har varit mycket värdefull för mig! 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Informantbrev Föräldrar 
 Mars 2012-03-29  
 
Till föräldrar med barn i klass 5-6, avdelning xxx xxx-skolan 
 

Förfrågan om deltagande i undersökning 
 
Jag går nu näst sista terminen på min utbildning till grundskollärare. Den här terminen ska jag 
skriva ett examensarbete om matematik i skolan. Syftet är att få kunskap om hur närmiljön 
används och skulle kunna användas i matematikundervisningen. 
 
Under april-maj ska jag göra en undersökning. Det innebär att jag kommer att genomföra 
praktiska matematikövningar i närmiljön tillsammans med barnen. Jag kommer även att samtala 
och göra intervjuer med barnen i samband med övningarna. Detta kommer jag att dokumentera 
med penna, papper och digitalkamera. Intervjuerna kommer att spelas in. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Barnens, 
personalens och skolans namn avslöjas inte i uppsatsen, inte heller i vilken kommun 
undersökningen är gjord. Eventuella foton som presenteras kommer att vara tagna så att inget 
barn känns igen. Resultatet av undersökningen presenteras så att ingen individ kan identifieras. 
När uppsatsen är godkänd förstörs allt insamlat material och uppsatsen kommer att finnas 
tillgänglig på skolan för intresserade att ta del av. 
 
För att veta om Du godkänner att jag intervjuar ditt barn i samband med övningarna, ber jag dig 
vänligen meddela klasslärarna det senast torsdag den 5:e april. Deltagandet är helt frivilligt och 
du kan välja att utan närmare motivering avbryta barnets deltagande när du vill. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Student:   Handledare: 
Mona Lissollas   Maria Bjerneby Häll 
E-post: v09monli@du.se Universitetslektor i matematikdidaktik 
Mobil: XXXXX  E-post: mbh@du.se 
    Tel: 023-77 82 74 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Ja, mitt barn får intervjuas 
 
 Nej, mitt barn får inte intervjuas 
 
 
------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
Barnets namn Vårdnadshavarens namn 
   
 

mailto:v09monli@du.se
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Bilaga 2: Informantbrev lärare 
 

Till lärare på xxx-skolan 

 
Förfrågan om deltagande  i undersökning  2012-03-29 
 
Jag går nu näst sista terminen på min utbildning till grundskollärare. Den här terminen ska jag 
skriva ett examensarbete om matematik i skolan. Syftet är att få kunskap om hur närmiljön 
används och skulle kunna användas i matematikundervisningen. 
 
Under april-maj ska jag göra en undersökning. Det innebär att jag kommer att genomföra 
praktiska matematikövningar i närmiljön tillsammans med eleverna i årskurs 5 samt även samtala 
med dem i samband med dessa. För att öka djupet i undersökningen behöver jag samtala med 
några lärare på skolan. De lärare som jag samtalar med kommer att få se frågorna i förhand. 
Samtalen dokumenteras med papper, penna och ljudinspelning. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Barnens, 
personalens och skolans namn avslöjas inte i uppsatsen, inte heller i vilken kommun 
undersökningen är gjord. Resultaten av samtalen presenteras så att ingen individ kan identifieras. 
När uppsatsen är godkänd förstörs allt insamlat material och uppsatsen kommer att finnas 
tillgänglig på skolan för intresserade att ta del av. 
 
För att veta om Du godkänner att jag samtalar med just dig, ber jag dig vänligen meddela mig det 
senast torsdag den 5:e april. Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att utan närmare 
motivering avbryta ditt deltagande när du vill. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Student:   Handledare: 
Mona Lissollas   Maria Bjerneby Häll 
E-post: v09monli@du.se Universitetslektor i matematikdidaktik 
Mobil: XXXXX  E-post: mbh@du.se 
    Tel: 023-77 82 74 
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Bilaga 3: Intervjufrågor – Elever 
 
- Kommer ni ihåg vad vi har gjort då vi haft matematik utomhus? Berätta något om det…. 
 
- Berätta för mig om något ni lärde er? 
 
-Om ni skulle välja ut något som ni tyckte om att göra vad skulle det isåfall vara? Kan ni beskriva 
på vilket sätt det var roligt? 
 
-Var det något som ni tyckte mindre bra om att göra, något som var lite tråkigt? Kan ni berätta 
varför ni tycker så? 
 
-Förutom att vi var utomhus, kan ni berätta lite om skillnaden mellan era vanliga 
matematiklektioner och de här? 
 
-Vad tror ni? Kan barn lära sig matematik lika bra genom sådana här utomhusuppgifter som 
genom att räkna i matematikboken? (svaret blir förmodligen kortfattat ja eller nej, därför kan en 
fortsättning vara bra…) Berätta….-Varför tror ni så? 
 
-Om ni fick var med och bestämma, skulle det då vara mera matematikövningar utomhus? 
Berätta….-varför tycker ni så?...Tror ni att det går att genomföra den här sortens övningar året 
om? 
 
Tack för att jag fick lyssna lite på era tankar! 
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Bilaga 4: Intervjufrågor – Lärare 
 
-Använder du närmiljön/utemiljön i din undervisning? 
 
-Brukar du använda närmiljön/utemiljön i din matematikundervisning? 
 

Om ja på de två första frågorna fortsätt nedan…..om nej gå längre ned…. 
 
 
-Ja; den intervjuade använder närmiljön i sin matematikundervisning: 
 
-Vilka moment från kursplanen har du genomfört utomhus? 
 
-Vilka åldrar på elever har du haft matematikundervisning för? 
 
-Tycker du att utomhusundervisning är mer lämplig för vissa åldersgrupper på elever? 
 
-Anser du att delar av det centrala innehållet kan nås genom undervisning i utomhusmiljö? 
 
-Vilken tidpunkt på året har du genomfört matematikundervisning ute? 
 
-Vad är positivt respektive negativt med matematikundervisning ute? 
 
-Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har du från matematikundervisning ute? 
 
-Skulle du vilja har mer undervisning utomhus? Om ja vilka möjligheter respektive hinder finns? 
 
-Har du några konkreta exempel på övningar utomhus som du varit riktigt nöjd med efteråt? 
 
 
Nej, den intervjuade använder inte närmiljön i sin matematikundervisning: 
 
-Skulle du vilja använda närmiljön/utemiljön i din matematikundervisning? 
 
-Vad kan du tänka dig är lämpliga moment att genomföra utomhus? 
 
-Tror du att utomhusundervisning är mer lämplig för vissa åldersgrupper på elever? 
 
-Tror du att delar av det centrala innehållet kan nås genom undervisning i utomhusmiljö? 
 
-Vilka tidpunkter på året kan du tänka dig är lämpliga för matematikundervisning ute? 
 
-Vad kan du tänka dig är positivt respektive negativt med matematikundervisning ute? 
 
-Ser du några möjligheter respektive hinder med undervisning ute i närmiljön? 
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Bilaga 5: Utvärdering – Vad har jag lärt mig?     
   

För att få kunskapen att fastna bättre är det bra att ta en stund till 

fundering ibland….det kallas att reflektera! 

Om du skulle beskriva för en kompis som var sjuk just den här dagen 

vad ni gjorde på utomhusmatematiken med mig och era lärare, hur 

skulle du beskriva det då? Du får gärna både skriva och rita! 

 
 

På lektionen gjorde vi: 

 

 

 

Det här var nytt för mig: 

 

 

 

Det här var roligt: 

 

 

 

Det här var tråkigt: 

 

 

 

 

Det här förvånade mig: 

 

 

 

Det här har jag blivit bättre på:       

 

            

 

Det här vill jag också berätta: 
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Bilaga 6: Frågerunda 
 
Fråga 1  
Konservburkar kan vara bra att ha vid matlagning. Men vilken geometrisk form har en 
konservburk? 

 
1.Kon 

X.Cylinder 

2.Pyramid 

 
Fråga 2 
Detta instrument kallas för passare. Vilken geometrisk figur ritar du med hjälp av en sådan? 
 

 

1.Cirkel 
X.Triangel 
2.Romb 

 
Fråga 3 
Detta är ett flygfoto över en berömd regeringsbyggnad i Washington i USA. Vet du vad den 
heter? 

 

 
 
 

1.Hexagon 
X.Heptagon 
2.Pentagon 
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Fråga 4 
Att vår planet är ett klot vet vi nog många….men i vilken av följande sporter ingår inte den 
geometriska formen klot? 
 

 
 

1.Fotboll 
X.Ishockey 
2.Bowling  
 
 
Fråga 5 
Detta är en vanlig form på speglar, men vad heter den geometriska formen egentligen? 
 

 
 
1.Radie 
X. Ellips 
2. Cirkel 

 

 
Fråga 6 
Detta är ett foto på XX -skolan. Skriv ned de geometriska figurer du kan se på fotot. 

 

 
 
P.g.a konfidentialiteskravet visas ej det ordinarie fotot på skolan i denna rapport. 
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Fråga 7 
Vad kallas det logikspel som går ut på att placera ut rätt siffror i ett rutmönster? 
 

 
 
 

1. Magisk kvadrat 

X. Sifferklur 

2. Sudoku 

  
 

Fråga 8 
Rubiks kub har funnits i över 30 år och roat många. Men hur många färgade kvadrater finns det 
egentligen på Rubiks kub? 
 

 
1.36 
X. 27 
2. 54 
 
 

Fråga 9 
Vad får du om du delar en kvadrat i två delar diagonalt? 
 

 
 

1.Två trianglar 
X. Två rektanglar  
2. Två mindre kvadrater 

 
 

Fråga 10 
Kan du bygga en bil av de här geometriska figurerna? 
Här användes diverse olika geometriska former såsom rektanglar, kvadrater, cirklar, trianglar e.t.c. 

som eleverna skulle använda för att pussla ihop en bil. 
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Bilaga 7: Utegeometri omkrets, area 

 
 

Ute-matematik - Geometri; Omkrets och Area 

 

Namn:______________________________ 

Material: Papper, penna, miniräknare, linjaler, måttband 

 

1.          Mät pingisbordets längd och bredd. 

 

Längd:_________cm Bredd:________cm 

 

Räkna ut pingisbordets omkrets:__________________cm 

Räkna ut pingisbordets area:____________________cm2 

 

2. Mät fotbollsplanens (bredvid gympasalen) längd och 

bredd. 

 

Längd:_________m  Bredd:________m 

 

Räkna ut fotbollsplanens omkrets:________________m 

Räkna ut fotbollsplanens area:___________________m2 

 

3. Anta att ni är 20 elever som spelar där en rast, hur stor 

yta skulle var och en få 

då?_______________________________m2 

 

4. Om ni var 30 elever som spelade en rast, hur stor yta 

skulle var och en få då? 

_________________________________________m2 
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5. Hur stor skillnad var det mellan fotbollsplanens och 

pingisbordets 

omkrets?___________________________________ 

 

6. Hur stor skillnad var det mellan fotbollsplanens och 

pingisbordets 

area?______________________________________ 

 

 

7. Mät  det blåa plankets höjd och bredd. Räkna ut 

omkrets och area. 

Höjd:_______ Bredd:_______ 

 

Blåa plankets omkrets:______________________ 

 

Blåa plankets area:_________________________ 
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Ute-matematik– Uppskattning, mäta och räkna 

 

Namn:__________________________________ 

Material: Papper, penna, miniräknare, linjaler, måttband 
 

Den här övningen handlar om uppskattning! Inte som beröm utan 

som i att gissa/uppskatta hur stora saker är. 

 

1. Hitta något som är 1 meter långt. 

 Vad hittade ni?____________________ 

 Kontrollmät! 

 Hur stor var skillnaden?_____________ _____cm 

 

2. Uppskatta hur långt det är mellan basketkorgen  och       

det blåa planket.  

 Er gissning:__________________ Kontrollmät! 

 Så här långt var det:_____________________ 

 Skillnad:_________________________ 

 

3. Rita ett streck i sanden som ni tror är en hel och en 

fjärdedels meter. Hur många centimeter blir det? _____cm 

 Kontrollmät!  Skillnad:_____________ 

 

4. Ungefär hur högt är förrådet? Svara i 

decimeter:_______ 

 Hur många centimeter blir det?_________ 

 Och meter?_________ 

 Går det att kontrollmäta? 

 I så fall, vilket blev skillnaden?__________________ 
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Ute-matematik– Uppskattning, mäta och räkna 

 

Namn:__________________________________ 

Material: Papper, penna, miniräknare, linjaler, måttband 

 

 

Uppgift 1: 

Stå vi ingången. Uppskatta hur långt det är till de olika färgade 

papperna. 

 

Det gula papperet: _______________meter 

Det blå papperet: _______________meter 

Det gröna papperet: _______________meter 

 

Kontrollmät! Hur stor var skillnaden? Använd lämplig enhet. 

 

Det gula papperet:_____________________________ 

Det blå papperet:______________________________ 

Det gröna papperet:_____________________________ 

 

Uppgift 2: 

Uppskatta hur långt 50 meter är utan att använda något 

mätinstrument. Markera ER sträcka och mät sedan med linjal eller 

måttband hur lång er sträcka verkligen är 

 

Vår utmärkta sträcka var:__________________meter 

Hur uppskattade ni sträckan? 
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Bilaga 8: Utematte – skala 
 

UTE-matte– Skala 

Material: Papper (rutat), penna, linjal, miniräknare 

 

Namn:____________________________ 

Att använda skala innebär att man gör en förminskad eller 

förstorad bild av verkligheten. 

 

Förminskning 

 

Skala 1:5 innebär en förminskning 5 gånger 

 

 

 

 

 

 

Förstoring 

Skala 3:1 innebär en förstoring 3 gånger 

 

 

 

 

 

 

Du ska nu träna på att göra några förstoringar och 

förminskningar…….använd rutat papper.  

 

Mät –Räkna och fundera – Rita               Lycka till! 

 

 

Talet före 

är minst 

Talet före 

är störst 
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Rita pinnen i skala 1:3 

 

 

Rita kotten i skala 4:1 

 

 

Rita hopprepet i skala 1:10 

 

 

Rita kritan i skala 2:1 

 

 

Rita tändstickan i skala 3:1 

 

Och om du hinner…… 

Rita en bit av staketet i skala 1:20 
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Bilaga 9: Längd och skala 
 

Längd och skala 
En vuxen människa är ofta lika många centimeter lång från hjässan 

till fotsulorna som hon är mellan fingerspetsarna när armarna är 

sträckta rakt ut.  

När ett barn växer händer det  

ibland att kroppsdelar växer Bild från Internet april-2012 

olika fort, därmed stämmer 

inte alltid dessa mått. 

 

Uppgift 1:  

Hur är det med dina mått tror du? Mät tillsammans med en kompis. 

 

Jag är __________cm lång. 

Mellan mina fingertoppar är det __________cm när jag har armarna 

utsträckta. 

Skillnaden mellan måtten blev:____________________cm 

 

Uppgift 2: 

Rita dig själv i skala 1:10, alltså en förminskning 10 gånger 

Min längd förminskad 10 gånger:________cm 

Längden mellan fingertopparna förminskat 10 gånger:________cm 

  

Jag i skala 1:10 

Tips: Börja med att göra en kvadrat/rektangel med dina mått! 
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Bilaga 10: Utegeometri – gamla mått 

 

Ute-matematik V17 – Så mätte vi förr i tiden 

 

Namn:______________________________ 

Material: Papper, penna, miniräknare, linjaler, måttband, glatt humör 

 

GAMLA MÅTT 

FAMN: Avståndet mellan de yttersta fingerspetsarna när man 

sträcker ut armarna så långt man kan. 

ALN: Längden från armbågen till lillfingerspetsen. 1 aln=2 fot 

FOT: Längden från hälen till stortåspetsen. 1 fot=3 tvärhänder 

TVÄRHAND: Bredden över fyra fingrar (alla fingrar utom tummen). 1 

tvärhand =4 tum 

TUM: Bredden över tummen 

 

Min kroppsmatte! 
Fyll i dina egna mått nedan…kanske du behöver hjälp av en kompis för 

att mäta. 

 

1 Famn = _______cm 

 

1 Aln=__________cm 

 

1 Fot=__________cm 

 

1 Tvärhand=_______cm 

 

1 Tum=________cm 

 

 

Lös uppgifterna med hjälp av dina egna mått…… 
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Uppgifter till ”Så här mätte man förr i tiden” 
 Ni ska nu tillsammans använda ett gammalt mått, mäta längden på nedan givna föremål 
och sedan redovisa för klassen ert resultat. 
 
1. En kompis 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Omkretsen runt ett träd 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Sträckan mellan basketkorgen och blå planket 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Längden på fotbollsplanen vid gympasalen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Längden på en valfri pinne 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tillsammans i gruppen ska ni sedan fundera över hur det gick att mäta och vad man kunde gjort 
bättre. Ser ni någon fördel / nackdel med de gamla måttenheterna? Skriv ner era tankar nedan. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

Vad kom sen då……? 
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METERN 

Den skapades efter franska revolutionen på 1790-talet och var då 

definierad som 1/10 000 000 av sträckan från nordpolen till ekvatorn 

längs Paris-meridianen. 

Man skapade en arkivmeter som användes för att definiera meterns 

längd. Arkivmetern var en rak stång av platina där metermåttet var 

avståndet mellan stångens ändar. Platina är en vacker, silvervit 

ädelmetall och anses som den dyraste av alla metaller. 

Metersystemet spreds från Frankrike över världen och infördes i 

Sverige som legalt mått från 1879…… 

 

  
Grundämnet Platina   Arkivmeter gjord i Platina 

(Bilder, Internet april 2012) 
 

Fundera: Vad var fördelen med metern? 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_revolutionen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordpolen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekvatorn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Meridian
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige

