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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka matematiska kompetenser och nivåer inom 

geometriskt tänkande som främjas i olika resursmaterial, inom utomhusmatematik. För att få 

reda på detta gjordes en innehållsanalys av sex resursmaterial, med en kvantitativ ansats. 

Studien är inriktad på det matematiska området geometri, med en tyngdpunkt på geometriska 

objekt, då forskning visar att elevernas kunskaper inom detta område är bristfälliga. Resultatet 

visar att vissa kompetenser främjas mer än andra i dessa resursmaterial, där bland annat 

representationskompetensen och kommunikationskompetensen lyfts fram i stor utsträckning. 

Studiens resultat visar också att de flesta uppgifter hamnar på nivå 1 av geometriskt tänkande, 

vilket medför att majoriteten av uppgifterna ligger på en grundläggande nivå. Slutsatsen 

utifrån resultatet, är att det bör finnas en växelverkan mellan den traditionella klassrumsun-

dervisningen och utomhuspedagogik, samt att läraren reflekterar över uppgifterna som an-

vänds, för att eleverna ska kunna utvecklas på bästa sätt.  

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, utomhusmatematik, geometri, innehållsanalys, kompetenser, 

Van Hielen 



Abstract 
 

The purpose of this study has been to examine which mathematical competences and levels of 

geometric thinking that are promoted in various materials for outdoor math. To examine this, 

a content analysis of six different sources was done using a quantitative approach. The study 

focuses on the mathematical field of geometry, with an emphasis on geometric objects, since 

research shows that students’ knowledge in this area is inadequate. The result shows that 

some competences are promoted more than others in the sources, such as representation skills 

and communication skills. The study also shows that most of the data end up on level 1 of 

geometric thinking, which means that the majority of the data is on a basic level. The conclu-

sion of the analysis shows that there should be an interaction between the traditional class-

room training and outdoor education, and that the teacher reflects over the used assignments, 

so that the students could develop in the best way possible.  

 

Keywords: Outdoor education, outdoor math, geometry, content analysis, competences, Van 

Hielen  
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1 INLEDNING  

Att behärska matematik handlar inte enbart om att kunna ställa upp en algoritm på ett korrekt 

sätt eller att ha kunskap om ett visst matematikinnehåll, utan det handlar om så otroligt mycket 

mer (Niss, 2003; Pettersson, 2010). Det innefattar allt ifrån att metodiskt kunna välja strategier 

och metoder som är lämpade för att lösa en uppgift, till att kunna kommunicera och visa hur 

man har tänkt med hjälp av till exempel bilder, handlingar eller tal. Vi måste också kunna, som 

Pettersson (2010) säger, ”matematisera”. Detta betyder att vi kan transformera ett visst innehåll 

eller situation till matematikens språk: ”Att vara förtrogen med det matematiska språket innebär 

att kunna översätta vardagshändelser och vardagsspråk till ett matematiskt språk, men också att 

kunna översätta matematikspråk till vardagsspråk” (Pettersson, 2010, s.4). Pettersson 

poängterar även att matematiken i sig är ett mycket strikt och strukturerat ämne, men att detta 

inte behöver betyda att det också är så en elev lär. Hon menar att en elev lär sig genom att 

utforska och lära känna matematiken, och att detta är en individuell process. Det är därför av 

vikt att i matematikundervisningen skapa lärsituationer där detta utforskande kan äga rum på ett 

rikt och nyanserat vis. 

I läroplanens föreskrifter kan vi också finna stöttning i det som Pettersson (2010) och Niss 

(2003) beskriver, eftersom eleverna enligt läroplanen ska erbjudas en variationsrik 

undervisning, där såväl teoretisk som praktiskt kunskap ska prövas. Läroplanen lyfter vidare 

upp nyckelord som eget utforskande och nyfikenhet som en viktig del i skolans uppdrag. 

Ytterligare aspekter som berörs i läroplanen är kreativitet, drivkraften att lösa problem samt 

viljan att prova nya idéer (Skolverket, 2015). Vi kan också läsa att eleverna ska få möjlighet till 

att möta lek och olika typer av praktiska inslag i undervisningen, samt att eleverna ska ges 

möjlighet till att dagligen utföra fysiska aktiviteter. 

Det är också viktigt att eleverna får visa sina kunskaper på olika sätt, där de olika 

kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet, samt förtrogenhet ska finnas med (Skolverket, 

2015). Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att det länge har funnits en diskussion om vad 

som egentligen är kunskap och att vi genom historien har försökt att få skolan att välja mellan 

olika idéer kring kunskap. Detta menar Dahlgren och Szczepanksi är orimligt, då det finns olika 

aspekter på kunskap som måste beaktas. Dahlgren (2007) beskriver tre aspekter på kunskap: 
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analog, katalog och dialog, som ska beaktas som en helhet, precis som de fyra F:en som nämns 

i läroplanen. Gustavsson (2004) redogör i sin tur för aspekter på kunskap som bland annat 

teoretiskt och praktiskt kunskap. Även han menar att vi inte enbart kan beakta en aspekt av 

kunskap, utan att det måste finnas ett samspel mellan dem. Utifrån detta kan vi se att det finns 

en mångfald av olika kunskapsformer som måste tas i beaktande vid utformandet av 

undervisning. Det visar också på behovet av att ge eleverna möjlighet till att visa olika 

kunskaper. 

Enligt Håkansson och Sundberg (2012), som sammanställt både internationell och nationell 

forskning kring undervisning, finns det några gemensamma drag som kännetecknar en god 

kvalitativ undervisning. De framgångsfaktorer som de lyfter fram är bland annat en positiv 

inlärningsmiljö, att involvera och engagera eleverna i lärprocessen, samt praktiska övningar för 

att förstärka det inlärda. Att ha en nära koppling mellan det teoretiska och det praktiska är även 

något som den framstående pedagogen John Dewey lyfter fram i sin pedagogik (Säljö, 2012). 

Även Maria Montessori pekar på vikten av ett undersökande arbetssätt som involverar och 

engagerar eleven, så att eleverna känner glädje över att lära (Lundgren, 2012). 

En pedagogik som stödjer ovanstående resonemang kring varierad undervisning, undersökande 

arbetssätt och ett samspel mellan olika kunskapsformer, som tillsammans bildar en helhet, är 

utomhuspedagogiken. Utomhuspedagogiken kännetecknas av det verklighetstrogna lärandet, 

platsens betydelse, samspel mellan teori och praktik, samt sinnesupplevelser (Dahlgren & 

Szczepanski 1997). Detta sätt att arbeta på styrks av Palmer (2011), och det resonemang hon 

för kring ämnet matematik. Hon menar att man beroende på sammanhang och situation blir och 

gör sig matematiskt och att det inte går att säga att man är matematisk. Dock visar Dyment 

(2005) i sin kanadensiska studie att många av lärarna som svarade på hennes 

enkätundersökning aldrig eller sällan använder sig av uterummet i matematikundervisningen. 

Resultatet från studien visar att en del lärare inte ser möjligheterna med uterummet och att de 

menar att matematikundervisningen inte kan förläggas utomhus. Vilket motsätts i Szczepanskis 

(2008) svenska studie, där de flesta av respondenterna menade att ämnet matematik är ett av de 

ämnen som kan tillämpas i utomhusundervisningen. Samtidigt visar svenska studier att 

läroboken är det undervisningsmaterial som styr undervisningen och att eleverna till största del 

arbetar enskilt eller i små grupper i matematikboken (Löwing, 2004; E. Bergqvist et al., 2010). 

Vidare visar studier, som till exempelvis TIMSS (2012), att elevernas kunskaper inom geometri 

är bristfälliga, vilket även Löwing och Kilbom (2010) konstaterar. Löwing och Kilbom menar 
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att detta kan bero på att eleverna inte fått tillräckligt med laborativ undervisning i området 

geometri. 

Många studier har gjorts genom att analysera innehållet av matematikböcker. Däremot verkar 

vår kunskap kring andra undervisningsmaterial vad gäller utomhuspedagogik vara ofullständig. 

I många fall har undersökningar gjorts kring lärare och elevers uppfattningar och upplevelser 

kring utomhuspedagogiken (se t.ex. Szczepanski, 2008; Fägerstam & Blom, 2012; 

Wilhelmsson, 2012; Johnsson & Karlsson, 2014), inte resursmaterialet som används och dess 

innehåll. Grevholm (2014) beskriver ett forskarnätverk där många länder är inblandade, som 

studerar läroböcker och andra undervisningsmaterial i matematik. Syftet med nätverket är att 

stötta lärare, studenter och författare av matematikböcker med hjälp av evidensbaserad 

forskning kring ämnet. Grevholm (2014) menar dock att det finns mycket att arbeta vidare med 

inom detta område, för att förbättra och utveckla läromedel inom matematiken ytterligare ett 

steg. 

Det känns därför relevant och intressant att undersöka resursmaterial, det vill säga olika typer 

av material som pedagogerna har att tillgå vid planering och genomförandet av undervisningen, 

såväl trycka som elektroniska resurser, som används inom utomhuspedagogiken, med fokus på 

geometri. Genom att ta reda på vilka material som används ute på skolorna, kan en analys ske 

utifrån dessa material, för att se hur materialen främjar elevernas kunskaper inom geometri.  
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2 BAKGRUND/FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta avsnitt kommer den forskningsbaserade bakgrunden till studien att beskrivas. 

Inledningsvis redogörs för matematikämnet och olika perspektiv på lärande, undervisning och 

undervisningsmaterial. Därefter kommer utomhuspedagogikens särart, möjligheter och hinder 

att behandlas, och slutligen utomhusmatematik och det matematiska området geometri. 

2.1 Matematikämnet 

I kursplanen för matematik står det följande beskrivning av ämnet och hur det ska bidra till att 

utveckla elevernas förmåga att kunna leva och verka i samhället: 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur 

praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är 

nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 

möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser (Skolverket, 2015, s. 47). 

 2.1.1 Olika perspektiv på matematik 

Det finns olika syn på vad matematik egentligen är och som Grevholm et al., (2012) skriver så 

blir svaren olika beroende på vem man frågar. I boken presenteras olika svar som författarna 

fått från barn och unga, samt lärarstudenter kring frågan ”vad är matematik?”.  Några av barnen 

och ungdomarna lyfter fram aspekter som att matematik är det som läraren skriver på tavlan, att 

det handlar om räkning, tal och att lägga samman, samt att det är något som vi använder varje 

dag. Lärarstudenterna lyfter också fram att matematiken är något som ständigt finns med oss i 

det dagliga livet, men också att det handlar om problemlösning och något som är nödvändigt 

för vår kommunikation med andra människor. Utifrån svaren som samlades in kan vi tydligt se 

att eleverna med åren oftast utvecklar en mer nyanserad syn på matematikämnet. Detta 

eftersom barnen i lägre åldrar lägger fokus vid tal och räknesätt, medan äldre ungdomar och 

vuxna får ett bredare perspektiv kring ämnet och inser att det är något som finns runt om kring 

oss och som är nödvändigt för daglig problemlösning  

Frågan om vad matematik är berörs också av Björklund (2007), när hon i sin doktorsavhandling 

beskriver olika aspekter på matematik. Även hon tar upp att definitionen av matematik och vad 

det innebär kan skilja sig åt från person till person. Hon menar att en del människor ser på 
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matematiken som något som hör skolan till, medan andra använder matematiken för att 

strukturera sin vardag med hjälp av matematiska redskap. Hon lyfter vidare vissa aspekter som 

är typiska för matematiken, såsom siffror, mönster, problemlösning, former av olika slag, 

algoritmer samt förnuftigt och logiskt tänkande. Björklund menar vidare, precis som 

ungdomarna och lärarstudenterna gjorde, att matematiken är något som ständigt finns med oss, 

och att vi i dagens samhälle måste förstå och kunna använda matematik för kunna leva och 

verka. Hon tar upp ett exempel på just detta där hon beskriver hur en vanlig morgon är fylld av 

matematik, där vi möter siffror, tid, mått och beräkningar i allt från frukostförberedelser till hur 

vi tar oss till jobbet på utsatt tid. 

2.2 Olika kunskapsformer 

Vad innebär det egentligen att besitta kunskap inom matematiken? Handlar det om att eleverna 

kan hela multiplikationstabellen utantill? Handlar det om att eleverna själva kan urskilja vilket 

räknesätt som behövs för att lösa ett problem, eller om att eleven vet vad en triangel är? I 

inledningen lyftes ett flertal aspekter av kunskap fram, såsom de fyra F:en, katalog, analog, 

dialog, samt teoretisk och praktisk. Det visar den mångfald av aspekter på kunskap som 

eleverna måste få möta och få möjlighet att använda. I följande avsnitt kommer olika 

kunskapsformer som lyfts fram i litteratur och styrdokument att definieras och behandlas. 

I läroplanens inledande avsnitt lyfts flera olika kunskapsformer fram. De brukar benämnas som 

de fyra F:en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2015). Dessa olika typer 

av kunskap bör enligt Skolverket finnas med i allt som görs i klassrummet, och det bör finnas 

en balans mellan dessa kunskapsformer (Skolverket, 2015). Med fakta, som anses vara en 

kvantitativ aspekt av kunskap, menas i detta sammanhang att kunskapen är i sin renaste form, 

alltså det grundmaterial som man utgår ifrån i sin undervisning (Nordgren, 2012). Nordgren 

(2012) tar upp exempel på vad faktakunskaper kan innebära, vilket är allt ifrån namn på floder 

till vilka grundämnen som finns, alltså den informationen som behövs för att bygga upp en 

förståelse. Inom det matematiska fältet skulle det då kunna innebära att eleven kan 

grundläggande geometriska objekt, såsom triangel och kvadrat. Fakta och förståelse bör inte 

åtskiljas, detta då de är nära sammankopplade och förutsätter varandra (Skolverket, 2015). För 

att vi ska erövra en förståelse för ett visst innehåll behövs faktakunskaperna, men också 

förståelsen för att vi ska kunna skaffa oss ytterligare kunskap och för att faktakunskaperna ska 

bli meningsfulla (Nordgren, 2012).  
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Kunskapsformerna fakta och förståelse skulle kunna liknas med de kataloga och analoga 

aspekterna på kunskap som Dahlgren (2007) talar om. Den kataloga aspekten av kunskap är 

nära kopplat till det som brukar kallas för memorering av kunskaper, vilket betyder att det inte 

krävs en förståelse för det lärda, utan att vi enbart ”lägger det på minnet”. Ett exempel som 

Dahlgren (2007) lyfter fram är vårt ordförråd, där vi behöver flertalet olika memorerade ord 

och kunskaper för att kunna använda samma referensram när vi kommunicerar. Om vi till 

exempel pratar om ett bord, så måste vi inte veta varför bord heter just bord. Däremot måste vi 

befinna oss inom samma referensram när vi hänvisar till bordet, för att kommunikationen ska 

bli förståelig. När vi talar om denna typ av kunskap kopplar vi ofta ihop detta med att lära sig 

något ”som rinnande vatten”, vilket betyder att vi memorerar det lärda utan att kanske 

egentligen har någon djupare förståelse. Inom matematiken skulle detta kunna liknas med att 

eleverna lär sig multiplikationstabellen utantill, men att de kanske inte förstår eller reflekterar 

över dess samband. Den kataloga kunskapen är en nödvändig kunskapsform, men vi kan inte 

enbart utgå ifrån denna, då det kan leda till en ytlig inlärning. Den analoga kunskapsformen 

skiljer sig ifrån den kataloga kunskapsformen, då denna kunskapsform mer handlar om att vi 

ska erövra en förståelse för det inlärda. Detta genom att vi försöker relatera det vi möter till 

tidigare erfarenheter, för att därigenom skapa mening och förståelse för innehållet (Dahlgren, 

2007). Vidare menar Dahlgren (2007) att det ligger i människans natur att försöka förstå och 

konstruera mening i allt vi möter. Dock ska vi inte se dessa kunskaper som motstridiga, då de 

precis som fakta och förståelse förutsätter varandra för att skapa mening i det vi lär. Detta 

påminner om den kunskapsaspekt som Gustavsson (2004) beskriver, nämligen den teoretiska 

kunskapen. Han menar att den teoretiska kunskapen skulle kunna översättas till det engelska 

begreppet ”knowing that”, alltså att veta någonting om, där kunskapen skaffas genom mer 

abstrakt inlärning. 

Den tredje aspekten av kunskap som Skolverket (2015) lyfter fram innefattar färdighet, vilket i 

korta drag handlar om tillämpningskunskaper. Med andra ord kan vi se det som att ha kunskap 

inom ett visst område, det vill säga teoretisk kunskap, samt att praktiskt kunna tillämpa denna 

kunskap (Nordgren, 2012). Den sista och kanske den djupaste av kunskaperna brukar benämnas 

som förtrogenhet. Nordgren menar att fakta, förståelse och färdighet kan liknas vid toppen av 

ett isberg, medan förtrogenhet gömmer sig under vattenytan. När vi är förtrogna med ett 

innehåll eller visst område så kanske vi inte reflekterar över vad vi gör, utan det är 

automatiserat, som till exempel när vi cyklar eller kör bil (Nordgren, 2012). Enligt Lindström 
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och Pennlert (2012) kan vi sedan använda färdigheterna i andra sammanhang, och kan på så 

sätt också lära oss andra saker. Dessa två aspekter av kunskap skulle även kunna liknas med 

den sista kunskapsformen som Dahlgren (2007) talar om, den dialoga. Den dialoga aspekten av 

kunskap handlar om, precis som det låter, om dialog. I denna kunskapsform är samtal och 

kommunikation en viktig del, då det är genom detta som kunskapen blir aktiv. Genom att 

kommunicera och samtala med varandra sätts kunskapen in i ett sammanhang och etableras då 

på ett djupare plan. Detta går även att finna i kursplanen för matematik, där det står att eleverna 

ska utveckla förmågan att ”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2015, 

s.48). Dessa aspekter liknar den praktiska kunskapen som Gustavsson (2004) nämner, där 

begreppet ”knowing what”,(att veta hur eller att veta att, är mer angeläget). Denna aspekt på 

kunskap erövras genom att, precis som det låter, göra någonting praktiskt där kunskapen blir 

aktiverad. 

Likaväl som det i läroplanen poängterars att det måste finnas en balans mellan de olika 

kunskapsformerna, menar också Dahlgren och Szczepanski (1997) att det är viktigt att det finns 

ett samspel mellan de kataloga, analoga och dialoga aspekterna på kunskap. Vi kan inte bara 

använda det ena eller det andra, utan det måste finnas en växelverkan mellan den teoretiska och 

den praktiska kunskapen (Gustavsson, 2004). Det handlar om att olika kunskapsformer 

förutsätter varandra: för att vi ska bygga upp förståelse, färdighet och förtrogenhet, krävs 

faktakunskaper. Vidare behövs också de kataloga och analoga aspekterna på kunskap för att vi 

ska kunna sätta in kunskapen i andra sammanhang (Nordgren, 2012; Dahlgren, 2007). Som 

Gustavsson (2004)  lyfter fram finns ju också våra tankar kring vad vi gör ständigt med i våra 

handlingar. 

Utifrån detta kan vi anta att det ställs krav på undervisningen, att den ska vara varierad på så 

sätt att elever ges möjlighet till att tillägna sig kunskaper på olika plan, för att därigenom få en 

djupare kunskap. Detta visar även Dahlgren och Szczepanski (1997), där de beskriver att lärare 

måste skapa sådana lärandemiljöer och en undervisning som gör det möjligt för olika 

kunskapsformer att växelverka med varandra. 



Kan vi lära in genom att gå ut?                                                                                                       Josefine Persson 

8 

 

2.3 Olika undervisningsformer och material 

Håkansson och Sundberg (2012) har som nämndes i inledningen genomfört en 

forskningsöversikt av svensk och internationell forskning kring lärande och undervisning. De 

belyser bland annat något som de kallar för ”kvalitativ god undervisning”, som är en blandning 

mellan framgångsrik undervisning och god undervisning. Detta innebär kortfattat ett samspel 

mellan måluppfyllelse och meningsfullhet. Det som framkommer ur deras studie är att det finns 

vissa aspekter som är gemensamma inom internationell forskning kring vad som kännetecknar 

kvalitativ god undervisning. Det handlar bland annat om det är viktigt att eleverna vet vad som 

förväntas av dem, samt att de förstår vad avsikten med undervisningen är. Det innefattar också 

reflektion, samtal, praktiska övningar för att förstärka det inlärda, samt samarbete och att som 

lärare försöka involvera och engagera eleverna i arbetsuppgifterna. 

Inom svensk forskning kring området konstaterar Håkansson och Sundberg (2012) att det inte 

finns lika tydliga principer för vad som kännetecknar kvalitativ god undervisning, men att det 

fortfarande finns vissa gemensamma drag inom resultatet av svensk forskning. Här beskrivs 

bland annat den pedagogiska miljöns betydelse för barns lärande, som innefattar allt ifrån en 

god och positiv inlärningsmiljö, lärarens roll i form av engagemang och trygghet till betydelsen 

av sociala relationer mellan elever och lärare. Håkansson och Sundberg visar också belägg för 

att läraren i dagens skola mer fokuserar på enskilt arbete än arbete i helklass, vilket kan leda till 

negativa konsekvenser för barns lärande då man mer fokuserar på att lösa själva uppgiften än 

att få en djupare förståelse för innehållet, vilket också E. Bergqvist et al (2010) visar. 

Sammantaget kan vi se att forskningen är överens om att lärarens förmåga att reflektera och ta 

ställning till val av uppgifter och undervisningens innehåll är en viktig aspekt. Det är också av 

vikt att undervisningen är meningsfull för eleverna och att målen med undervisningen är kvalité 

i elevernas kunskaper istället för kvantitet (Håkansson & Sundberg, 2012).  

Som en del i projektet TTML (Task Types in Mathematics Learning) gjordes en studie på 18 

elever i årkurs 5 och 6 på en skola i Australien, där avsikten med studien var att få en inblick i 

hur eleverna upplever matematikundervisningen i skolan (O`Shea, 2009). För att få reda på 

detta bad de eleverna skriva en berättelse om hur en idealisk matematiklektion skulle se ut. 

Eleverna skulle inkludera hur de föredrar att arbeta, vilka typer av uppgifter som de skulle vilja 

ge svar på, samt hur de ville att läraren skulle agera under matematiklektionerna. Ett 

gemensamt drag för nästan alla elever var att de ville lämna den traditionella undervisningen 



Kan vi lära in genom att gå ut?                                                                                                       Josefine Persson 

9 

 

inom klassrummets fyra väggar och istället lära sig matematik utomhus. Andra aspekter som 

lyftes fram var att eleverna gillade att arbeta med verkliga föremål, till exempel lego och 3D 

magneter, samt att arbeta tillsammans med andra. Eleverna lyfter också fram att de inte tycker 

om den traditionella undervisningen där det läraren skriver på tavlan och matematikboken blir 

det som är väsentligt (O`Shea, 2009). Liknande resonemang för svenska elever kring 

matematikundervisningen, vilket Skolverkets rapport (2003) kring elevernas lust att lära i 

matematiken visar. Eleverna med fokus på förskolan, förskoleklassen, skolår 5 och 9, samt på 

gymnasienivå vittnar om att det är viktigt att undervisningen är knuten till det verkliga livet och 

att den är meningsfull, samt att samarbete och dialog är en del av undervisningen. Vidare visar 

också rapporten att praktiska och konkreta inslag av den abstrakta matematiken finns, men att 

det är önskvärt om det förekommer i större utsträckning (Skolverket, 2003).  

 2.3.1 Lärobokens roll i matematikundervisningen 

Trots redogörelse för hur elever vill att matematikundervisningen ska bedrivas, samt generella 

principer för hur kvalitativ god undervisning ser ut utifrån ovanstående forskningsöversikt, 

visar många gjorda studier att lärobokens roll är en central del i matematikundervisningen. År 

2009 gjordes en kvalitetsgranskningen av NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) 

och UFM (Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik), samt skolinspektionen (E. 

Bergqvist et al., 2010). I denna kvalitetsgranskning har de genomfört intervjuer med 66 

grundskolelärare, analyserat 64 lektionsobservationer, samt genomfört en enkätundersökning 

med sammantaget 63 lärare (E. Bergqvist et al., 2010). Resultatet visar att många av de berörda 

lärarna använder sig av läroboken i matematikundervisningen och att de förlitar sig på att 

läroboken går igenom det som är nödvändigt för att eleverna ska uppnå målen, medan andra 

använder matematikboken för planering och sysselsättning för eleverna. Studien visar också att 

lärarna väljer sina läroböcker på olika grunder, oftast tillsammans med en kollega. En del väljer 

till exempel sina läroböcker utifrån ekonomiska förutsättningar, andra efter innehåll som 

kommer att behandlas på de nationella proven eller baserat på vad som står i den lokala 

kursplanen (E. Bergqvist et al., 2010). 

Vid kvalitetsgranskningen analyserades, som nämndes tidigare 64 lektionsobservationer, där 

det av resultatet framgår att 59 % av tiden på en matematiklektion går till att arbeta enskilt eller 

i mindre grupper med olika slags uppgifter (E. Bergqvist et al., 2010). När eleverna arbetade på 

detta sätt var det antingen matematikboken, som stod för 57 % eller andra uppgifter i form av 
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arbetsblad 43 % som stod i fokus. Ytterligare en studie som också visar på lärobokens centrala 

roll i undervisningen är Löwings avhandling (2004), där hon har observerat och intervjuat sju 

lärare. Även hennes studie visar att många lärare förlitar sig på matematikboken och att det är 

läroboken som sätter ramarna för undervisningen. Många av lektionerna i Löwings studie 

verkade gå ut på att eleverna skulle räkna ett visst antal sidor istället för att få en egentlig 

förståelse för det matematiska innehållet. Studien visade också att lärarna nästan aldrig hade 

några gemensamma genomgångar, utan att de lät eleverna räkna i boken, som alltså styrde 

undervisningen och lärarna. Även Johansson (2006) visar i sin doktorsavhandling på 

matematikbokens roll i den svenska undervisningen. Hon menar att många lärare styrs av 

läroboken, inte bara vad gäller de uppgifter som eleverna får arbeta med, utan också val av 

exempel som presenteras av eleverna. Vidare visar hon att ett allt för slaviskt användande av 

läroboken, som det enda undervisningsmaterialet, kan leda till att eleverna missar viktiga delar 

ur läroplanen. Fägerstam och Blom (2012) beskriver i sin studie, elevernas berättelser om hur 

den traditionella undervisningen i klassrummet bidrar till att de känner sig trötta och att 

lektionerna lätt blir tråkiga och enformiga. 

Tillsammans med läroboken, som utgör en stor del av undervisningsmaterialet på lektionerna, 

används idag även resurser från internet. På internet kan idag verksamma pedagoger hitta 

mängder med färdiga lektionsplaneringar och inspirationsfilmer där andra lärare visar upp sin 

egen undervisning (Gueudet, 2015; Liljekvist, 2014). På detta sätt kan läraren ta del av och 

använda materialet som finns tillgängligt, men också ändra materialet efter tycke. Dock kan, 

som Gueudet (2015) och Liljekvist (2014) noterat, vem som helst ladda upp egna 

lektionsplaneringar och även använda andras tips och idéer, utan att kvalitén på något vis 

granskas.       

 2.3.2 Laborativ undervisning 

Intresset för att arbeta med laborativa hjälpmedel i undervisningen har ökat enligt NCM:s 

kunskapsöversikt (Rysteds & Trygg, 2010). Till laborativa material räknas arbetet med 

konkreta och fysiska föremål i undervisningen, där eleverna bland annat kan känna på och 

undersöka föremålet för en mer konkret inlärning. Rystedt och Trygg (2010) lyfter i 

kunskapsöversikten fram att de ofta möter lärare som menar att det gynnar elevernas lärande att 

arbeta laborativt. Det gör att eleverna känner större lust att lära, att kunskaperna befästs på ett 

djupare plan, samt att laborativa material skapar en koppling mellan de abstrakta och det 
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konkreta. Men lärare ser inte bara positivt på laborativt material i undervisningen då de anser 

att det tar mycket tid av den planerade undervisningen. 

Arbetet med laborativa material i matematikundervisningen är också något som Löwing (2004) 

tar upp i sin avhandling. Hennes studie visar att de studerade lärarna till viss del även använder 

sig av laborativa material i matematikundervisning. Dock visade det sig att lärarna hade goda 

intentioner med att arbeta laborativt, men stötte tyvärr på några hinder, då de själva inte fullt ut 

trodde på idén eller satt sig in i hur materialet är tänkt att fungera. Problemet som uppstod 

under de laborativa lektionerna var att de laborativa momenten inte var tydligt kopplade till ett 

matematiskt innehåll, vilket ledde till att eleverna gick miste om den matematiska upplevelsen. 

En medvetenhet kring valet av matematikuppgifter är något som Liljekvist (2014) skriver om i 

sin doktorsavhandling, där hon poängterar vikten av att veta hur olika typer av uppgifter 

påverkar elevernas lärande. Scherp (2003) menar vidare att många lärare undervisar efter ett 

”görande- inriktat” arbete istället för ett ”förståelse-inriktat” arbete. Vilket betyder att lärare 

undervisar efter ett visst sätt eftersom att det har visat sig vara ett fungerande arbetssätt, utan att 

ens reflektera över varför det är bra eller om det ens passar sin elevgrupp. 

Utifrån ovanstående bakgrund har vi sett att det finns en viss problematik med dagens 

matematikundervisning, och att det finns flera aspekter på kunskap som måste tas i beaktning 

vid planering och genomförande av undervisningen. Dahlgren och Szczepanski (1997) som är 

förespråkare för utomhuspedagogiken, menar därför att vi måste skapa lärmiljöer där 

kunskapsformer samverkar. Det för oss in på den stora frågan, vad är egentligen 

utomhuspedagogik och hur skiljer det sig ifrån den ”traditionella pedagogiken”? 

2.4 Utomhuspedagogikens särart 

Szczepanski och Dahlgren (1997) har försökt definiera begreppet utomhuspedagogik och vad 

det innebär. De menar att många lärare tror att utomhuspedagogik är raka motsatsen till den 

vanliga undervisningen som sker inomhus, vilket Szczepanski och Dahlgren menar är en 

felaktig bild av vad utomhuspedagogik egentligen handlar om. Visst finns det olikheter mellan 

klassrumsundervisningen och utomhuspedagogik, men båda handlar om barns lärande och ska 

därför ses som ett komplement till varandra. Szczepanski och Dahlgren (1997) menar vidare att 

kunskap om utomhuspedagogik, och hur det kan gynna barns lärande, är likvärdigt med 
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kunskapen om specialpedagogik. Precis som specialpedagogiken bör även utomhuspedagogik 

ses som ett gynnsamt komplement till den vanliga klassrumsundervisningen. 

När forskare talar om vad utomhuspedagogik är talar de inte enbart om de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför, utan också om var lärandet sker, vilket innebär att det är en pedagogik där 

platsens betydelse för lärande betonas (Dahlgren & Szczepanski, 1997; Dahlgren & 

Szczepanski, 2004). En huvudidé med utomhuspedagogiken är att lärare och elever helt enkelt 

förflyttar sig ifrån den traditionella undervisningen inomhus till andra lärmiljöer utomhus. 

Anledningen till att platsen har en sådan stor betydelse i denna pedagogik är att utemiljön kan 

leda till oanade tillfällen till inlärning. Inlärningen blir också mer verklighetstrogen, eftersom vi 

flyttar oss ifrån klassrummets fyra väggar ut i verkligheten som är fylld av andra dofter, färger 

och former som vi i det vanliga klassrummet inte har tillgång till (Dahlgren & Szczepanski, 

1997; Dahlgren & Szczepanski, 2004). Szczepanski (2007) menar att det är viktigt att lärare 

vågar ge sig ut i till exempel skogen eller på skolgården för att eleverna ska få ett 

upplevelsebaserat lärande och därigenom skapa en växelverkan mellan lärobokens teoretiska 

miljö och ett praktiskt handlande utomhus. 

Szczepanski (2008) har i sin licentiatuppsats intervjuat 26 verksamma lärare för att försöka 

beskriva utomhuspedagogikens särart, genom att undersöka hur lärare uppfattar lärande och 

undervisning i utomhusmiljön. Uppsatsens utgångspunkt är två studier som utförts av 

Szczepanski och Dahlgren (2008), samt Szczepanski och Dahlgren tillsammans med Malmer 

och Nelsson (2007). Utifrån svaren från de berörda respondenterna kunde de se vissa 

gemensamma drag i lärarnas uppfattningar. Det handlade bland annat om att lärande kan äga 

rum på olika platser och på skilda sätt, samt vikten av det kroppsliga lärandet och att eleverna 

kan använda naturens olika objekt i inlärningen. Lärarna beskriver en växelverkan mellan 

inomhus och utomhus för att undervisningen ska bli mer autentisk, samt att eleverna inom 

denna pedagogik använder hela kroppen i inlärningsprocessen. Ytterligare en licentiatuppsats 

kring lärares tankar om utomhuspedagogik är skriven av Wilhelmsson (2012). I resultatet kan 

vi utläsa att lärare har olika intentioner med att tillämpa utomhuspedagogiken, men att det i 

stora drag handlar om att de vill förstärka lärprocessen genom att använda sig av naturen. 

Lärarna menar vidare att de använder sig av en växelverkan mellan utomhuspedagogiken och 

lärandet inom klassrummets fyra väggar. Detta för att förstärka det som behandlats i 

klassrummet, men också för att kunna ta till vara på elevernas upplevelser från uterummet och 

ta med detta in i klassrummet. 
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 2.4.1 Utomhuspedagogikens möjligheter 

Szczepanski och Dahlgren (1997) menar att det finns en rad olika fördelar med att använda sig 

av utomhuspedagogik i undervisningen, där en av fördelarna med att vistas ute under 

inlärningsprocessen är att flera sinnen aktiveras. Då endast 15 % av vår kommunikation är 

verbal lämnas den övriga kommunikationen till att ske genom våra sinnen, lukt, känsel och 

kroppsspråk. Därför är det av vikt att lärare skapar situationer där dessa sinnen aktiveras, då en 

ökad stimulans av våra sinnen bidrar till att minneskapaciteten ökar (Szczepanski, 2007). Detta 

visar också Fägerstam och Blom (2012) i sin studie, där de undersöker ett antal 

högstadieelevers attityd till utomhusundervisning i biologi och matematik. De inblandande 

klasserna hade sex av sina biologilektioner och några matematiklektioner utomhus. I studien 

fanns en kontrollgrupp som enbart hade några enstaka lektioner utomhus och resten inomhus. 

Eleverna intervjuades sedan fem månader efter experimentet, och resultatet visade att eleverna 

som hade utomhuslektioner kom ihåg mycket mer av aktiviteterna och lektionens innehåll än 

eleverna som hade haft lektioner i klassrummet. I Szczepanskis studie (2008) lyfter också 

majoriteten av lärarna fram betydelsen av att aktivera flera sinnen i inlärningsprocessen. Till 

exempel en lärare som menar att elever kan arbeta med hela kroppen och alla sinnen när de 

arbetar utomhus, vilket man kanske inte kan göra på samma sätt i ett klassrum. 

Ytterligare en fördel med utomhuspedagogik, som lyfts fram av forskning, är att lärandet blir 

mer autentiskt, det vill säga verklighetstroget, vilket kan öka kvalitéerna på de kunskaper som 

eleverna tillägnar sig (Dahlgren, 2007 & Dahlgren; Szczepanski, 1997). Att det autentiska 

lärandet spelar en central roll inom utomhuspedagogiken tas även upp av Szczepanki (2008) 

samt Fägerstam och Blom (2012), där både lärare och elever beskriver att lärandet blir mer 

verklighetsanknutet när de använder naturens resurser i lärprocessen. Båda studierna lyfter 

också fram betydelsen av kopplingen mellan teori och praktik som en viktig del gällande 

utomhuspedagogiken. Enligt Dahlgren (2007) gynnar kopplingen mellan teori och praktik 

elevernas inlärning då de på detta sätt kan sätta in kunskapen i ett sammanhang. Det bidrar till 

en djupare kunskap om det inlärda. Eleven skapar på detta sätt en helhetssyn på sitt lärande, 

vilket de gör genom en koppling mellan konkret och abstrakt, alltså teori och praktik, vilket 

bidrar till att det inlärda blir mer meningsfullt för eleverna. Dahlgren och Szczepanski (1997) 

lyfter vidare fram fördelar som bättre koncentrationsförmåga, gruppsammanhållning, känsla av 

trygghet, samt problemlösningsförmåga som viktiga delar i utomhuspedagogikens kärna.  
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 2.4.2 Utomhuspedagogikens hinder 

Det finns naturligtvis vissa nackdelar, eller hinder med utomhuspedagogik, vilket har visat sig i 

Dayments studie (2005). I denna studie delades runt 400 enkäter ut till olika skolor i USA, där 

rektorn, en förälder och två lärare ombads att svara på enkäten. En intervju genomfördes också 

på fem stycken skolor. Resultatet visade att över 50 % av respondenterna svarade att de ansåg 

att endast 10 % av pedagogerna använder sig av skolans grönområde som en resurs i 

lärprocessen. Lärarna ansåg att det fanns flera hinder med att använda sig av uterummet. Dels 

ansåg lärarna att de inte hade tillräcklig med kunskap för att kunna utnyttja det som utemiljön 

har att erbjuda, dels att de inte kände till vilka fördelar som finns. Dessa aspekter gjorde att 

lärarna kände sig osäkra och i och med detta blev klassrummet en säkrare plats. Det som också 

framkommer i studien är att lärarna inte ansåg att uterummet lämpar sig att arbeta i när det är så 

många standardiserade prov som måste genomföras. Okunskap samt osäkerhet menar även 

Szczeanski och Dahlgren (2004) är en vanlig anledning till att lärarna väljer att inte använda sig 

av utomhuspedagogik i undervisningen. De menar vidare att utomhuspedagogik som används 

av en lärare som inte förstår innebörden med denna pedagogik, eller inte använder det på ett 

sådant sätt att eleverna skapar en helhetssyn, gör att utomhuspedagogikens helhetskaraktär går 

förlorad. Utomhuspedagogiken ger då inte en bättre undervisningssituation än den traditionella 

klassrumsundervisningen. Fägerstam och Blom (2012) har i sin studie identifierat vissa hinder 

som eleverna utryckte under intervjuerna, där en del elever tyckte att det var svårt att höra vad 

läraren sa när lektionen förlades utomhus, samt att det kalla vädret var en negativ aspekt. 

 2.4.3 Utomhusmatematik 

Ett försök till att definiera utomhuspedagogikens särart har ovan gjorts, men vad är egentligen 

utomhusmatematik? Enligt Nationalencyklopedin (NE) finns det ingen definition för begreppet 

utomhusmatematik. Det är också svårt att finna någon definition av begreppet när jag söker på 

Google, fast det kommer upp runt 4 870 resultat kring sökningen ”utomhusmatematik”. Det 

som finns att läsa är förslag på varför det är bra att arbeta med utomhusmatematik, eller förslag 

på uppgifter. Det finns också en rad olika examensarbeten kring detta område, som precis som 

jag har haft svårt att hitta en etablerad definition av begreppet. Dock nämner Per Hedberg 

(2004) att lärare kan använda utomhuspedagogik i alla ämnen, och i ett flertal studier nämns 

matematikämnet när utomhuspedagogiken lyfts fram, bland annat i studier gjorda av Fägerstam 

och Blom (2012), Szczepanski, (2008), samt O´Shea (2009). I Szczepanskis studie (2008) lyfter 
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han fram att ämnet matematik är fördelaktigt att kombinera med utomhuspedagogik, då 

respondenterna i hans studie ser fördelar med att eleverna får arbeta mer praktiskt och mer 

verklighetsförankrat. Lärarna poängterar att det är lättare att räkna med hjälp av till exempel 

kottar istället för att räkna i boken, eller att eleverna med hjälp av kroppen får stega 10 steg. 

Begreppet utomhusmatematik kommer därför i detta arbete att definieras som laborativ 

matematikundervisning som bedrivs utomhus. 

Nu har jag beskrivit vad begreppet utomhuspedagogik innefattar och vilka möjligheter och 

hinder som finns med denna pedagogik. I nästa avsnitt i arbetet kommer jag beröra det 

matematiska området geometri, då tyngdpunkten i studien ligger på utomhusundervisning och 

geometri.  

2.5 Geometri 

Redan i förskolan möter barn dagligen geometri i form av olika geometriska figurer och 

former. Detta gestaltas genom att barnen till exempel leker med klossar och lego i olika former 

och samtidigt lär sig termer som fyrkant och trekant. Dock måste dessa termer med tiden 

utvecklas till begrepp, där ord som fyrkant och trekant istället benämns med sina matematiska 

termer, såsom kvadrat, rektangel och triangel och kopplas till matematiska egenskaper hos 

formerna. Geometri handlar inte endast om att kunna den matematiska termen för ett specifikt 

objekt, utan det handlar om så mycket mer (Grevholm et al, 2012). I det här avsnittet kommer 

dels kursplanens föreskrifter behandlas dels vad forskning säger om elevernas kunskaper inom 

detta område.  

 2.5.1 Styrdokument 

De delar som enligt det centrala innehållet ska behandlas för årkurs1-3 inom geometri handlar 

bland annat om att eleverna ska möta olika geometriska objekt och dess egenskaper, samt hur 

de förhåller sig till varandra (Skolverket, 2015). De geometriska objekten som omnämns i 

läroplanen är punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, samt rätblock. 

Undervisningen ska också behandla olika typer av mätning av så väl längd, massa och volym, 

samt jämförelser mellan olika matematiska enheter. Vidare ska undervisningen också bidra till 

att eleverna får möta, samt använda sig av olika skalor, det vill säga förstoring och 

förminskning, samt olika typer av symmetri och hur det kan konstrueras.  En annan aspekt av 
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geometri som också ska behandlas är lägesbeskrivningar, som gör det möjligt för eleverna att 

kommunicera och beskriva olika föremåls position (Skolverket, 2015). 

 2.5.2 Svenska elevers kunskaper inom geometri 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en jämförande studie 

mellan olika länders kunskaper inom matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. 

Resultatet från undersökningen som gjordes 2011 visar på att svenska elever, både i årskurs 4 

och 8 presterar lägre än genomsnittet inom ämnet matematik. Resultatet visar vidare att svenska 

elever i de båda årskullarna presterar sämre när det kommer till området geometri (Skolverket, 

2012). Även Löwing och Kilbom (2010) visar elevernas svagheter inom geometri, genom deras 

kartläggning på ca 20 000 elever från förskoleklass upp till årskurs 8. Materialet som har 

använts i denna kartläggning är Skolverkets material Diamant, samt Löwings och Kilboms 

egna kartläggningsmaterial Briljant. Kartläggningen visade att många av eleverna på högstadiet 

hade svårigheter med vanligt förekommande geometriska begrepp, såsom cylinder och romb, 

vilket gjorde att eleverna hade svårt att kommunicera på matematikens språk. Resultatet visar 

också som nämndes tidigare att även elever i årskurs fyra benämner en kvadrat som en fyrkant, 

och kan vidare inte namnen på de geometriska objekten och dess egenskaper. Vilket leder till 

att det är svårt för eleverna att se hur de olika objekten förhåller sig till varandra. Löwing och 

Kilbom (2010) konstaterar vidare att eleverna inte har erbjudits tillräckligt med laborativ 

undervisning när det gäller området geometri.   

Ovanstående bakgrund har behandlat ett flertal aspekter som är väsentliga för denna studie, dels 

matematikämnet, med fokus på geometri dels forskning kring hur dagens 

matematikundervisning ser ut. Bakgrunden har också behandlat olika aspekter på kunskap, 

samt utomhuspedagogik och utomhusmatematik, vilket då leder oss in på syftet med studien, 

som vidare kommer att presenteras i nästkommande avsnitt.   
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vi vet från den tidigare forskningsgenomgången i bakgrunden att det verkar finnas flera 

fördelar med utomhuspedagogik och att både elever och lärare upplever att undervisningen 

utomhus blir mer autentisk. Genom detta arbetssätt blir också kopplingen mellan teori och 

praktik synlig. Forskning visar också att det är ytterst viktigt att reflektera över de uppgifter och 

läromedel som lärare använder i undervisningen. Dock visar Löwing (2004) att många lärare 

missar detta, då de i sin undervisning talar om att de använder till exempel laborativa material 

men att de inte kopplar detta till ett bestämt undervisningsinnehåll. Vi vet också att laborativa 

material med fördel kan användas inom området geometri, men att detta sker i mindre 

utsträckning. Vilket enligt Löwing och Kilbom (2010) kan vara en bidragande faktor till 

elevernas svårigheter inom geometri. 

3.1 Syfte 

Utifrån ovanstående bakgrund är syftet med denna studie att undersöka vilka kompetenser och 

kunskaper inom området geometri, som kan främjas i olika typer av resursmaterial, som 

används vid planering och genomförande av utomhuspedagogik.  

3.2 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning lyfts geometrin fram i de utvalda resursmaterialen för 

utomhusmatematik? 

 

 Vilka generella matematiska kompetenser är det som dessa resursmaterial främjar inom 

området geometri? 

 

 Vilka nivåer inom geometriskt tänkande ger uppgifterna eleverna chans till att utveckla? 
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4 TEORETISKT RAMVERK 

I denna del kommer två olika teorier att presenteras, som sedan kommer att användas som 

verktyg för vidare analys av de utvalda resursmaterialen. 

4.1 Van Hiele-nivåer 

Van Hiele nivåerna har utvecklas av två holländska forskare, Dina och Pierre Van Hiele. De 

har tillsammans skapat en teori om att barns geometriska kunskaper och tänkande utvecklas 

utifrån fem nivåer. Namnen på de olika nivåerna kan på svenska översättas till igenkänning, 

analys, abstraktion, deduktion, samt stringens (Hedrén, 1992). Anledningen till att denna teori 

från första början utvecklades var för att de båda märkte att deras elever hade svårt för just det 

matematiska området geometri (Mason, 1998). Pierre Van Hiele utvecklade sin teori efter sin 

frus död, som inte dog lång tid efter att deras avhandling hade publicerats (Hedrén, 1992). Idag 

talar vi om Van Hieles fem nivåer graderat från nivå 1 till 5, vilket enligt Mason (1998) inte 

speglar Van Hieles ursprungsnivåer, som istället var graderade från 0-4. Dock kan vi i en skrift 

från Van Hiele (1957) istället urskilja nivåerna 0-3. Man kan alltså se att nivåerna beskrivs på 

olika sätt med olika nivåindelningar. Mason (1998) beskriver nivåerna från 1 till 5, och Mary L. 

Crowley (1987) beskriver nivåerna 0-4, dock innehåller nivåerna liknande beskrivningar av vad 

varje nivå innefattar. Jag kommer i detta arbete att utgå ifrån nivåerna 1-5 som Manson (1998) 

benämner dem, då detta verkar vara den vanligaste grupperingen av nivåerna i andra 

examensarbeten och hos forskare.  

Nivå 1 (Igenkänning): Vid denna nivå kan eleven känna igen vissa geometriska objekt utifrån 

deras utseende. Eleven kan till exempel identifiera en rektangel utifrån formen, och kan vidare 

se att en rektangel skiljer sig ifrån en kvadrat. Vid denna nivå känner eleverna inte till 

egenskaperna som de geometriska objekten innefattar, men kan gott och väl återskapa figurens 

geometriska form på till exempel en geobräda (Mason, 1998;Van Hiele, 1957). 

Nivå 2 (Analys): Vid andra nivån kan eleverna känna igen figurerna genom dess egenskaper, 

där de till exempel vet att en rektangel har fyra hörn och att motsatta sidor är lika långa. Dock 

kan eleven i detta skede inte identifiera relationen mellan egenskaperna, och kan därmed inte se 

de kopplingar som finns mellan olika geometriska former och objekt. Eleven känner i detta 

stadie till olika egenskaper som de olika objekten har, men vet inte med all säkerhet vilka av 
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egenskaperna som är nödvändiga att använda sig av vid beskrivning av objektet (Mason, 1998; 

Van Hiele, 1957). 

Nivå 3 (Abstraktion): Vid nästa steg i progressionen kan eleven till skillnad från tidigare nivå, 

se kopplingen mellan olika geometriska objekt och olika egenskaper. Här kan eleven till 

exempel dela in geometriska objekt i grupperingar, och förstår därmed att en kvadrat också kan 

vara en typ av rektangel. Dock kan eleven vid denna nivå inte riktigt påvisa varför det är på det 

ena eller det andra sättet (Mason, 1998). 

Nivå 4 (Deduktion): Vid denna nivå kan eleven använda och förstå meningen med att använda 

sig av satser, teser och definitioner för att bevisa geometriska påståenden. Vid denna nivå kan 

man tydligt se en progression från tidigare nivåer, då detta riktar sig till elever högre upp i 

årskurserna. Mason (1998) liknar kunskaperna på denna nivå med det som behandlas i 

klassrummen på high school i USA. 

Nivå 5 (Stringens): Vid den här nivån handlar det om att tillämpa kunskaperna på ett djupare 

plan och att man kan slå fast hypoteser, genom att utveckla en egen teori, samt att kunna 

jämföra denna med redan existerande matematiska system. Vid denna nivå är alltså geometrin 

inte längre konkret utan enbart abstrakt, vilket innebär att eleven vid denna nivå kan se bortom 

det självklara och uppenbara (Mason, 1998; Crowley 1987). 

Vi kan tydligt se att det finns en progression mellan de olika nivåerna. Det är därför viktigt att 

läraren inte går för fort fram utan istället lägger vikt vid de första nivåerna. På detta sätt får 

eleverna med sig de grundläggande kunskaper som krävs, för att slutligen kunna uppnå de 

högre nivåerna av geometriskt tänkande (Mason, 1998). Enligt Van Hiele (1957) är det också 

ytterst viktigt att läraren och eleven befinner sig på samma nivå, för att kommunikationen ska 

bli begriplig. Ofta befinner sig läraren på en helt annan nivå, vilket gör det svårt för eleven att 

förstå lärarens resonemang. För att dialogen då ska fungera bör läraren alltid befinna sig på 

elevens nivå. 

Det bör också tilläggas att det även ingår fem faser av inlärningsprocesser i denna teori som ska 

känneteckna undervisning som stöttar eleverna vidare till nästa nivå, vilket också har visat sig 

vara en framgångsfaktor i Abdul Halim Abdullah och Effandi Zakaria (2013) studie. I studien 

framkommer det att eleverna som undervisades utifrån de fem faserna uppvisade bättre resultat 

och de flesta eleverna visade kunskaper på nivå tre, till skillnad mot kontrollgruppen som 
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knappt nådde upp till nivå två. Faserna kan på svenska översättas till undersökning, vägledd 

undersökning, förklaring, fri undersökning, samt integration/sammanfattning (Van Hiele, 

1957). Faserna innefattar inledande diskussioner om stoffet, vägledd undersökning där eleverna 

får upptäcka och undersöka geometriska objekt genom bland annat mätning och skapande 

arbete. Vidare får eleverna beskriva vad de lärt sig, och läraren kan då vidga elevernas 

förståelse genom att introducera nya begrepp och definitioner. Detta för att i nästa steg kunna 

använda dessa kunskaper för att till exempel lösa problem vid den fria undersökningen. För att 

knyta ihop säcken bör eleverna slutligen få chansen att summera de kunskaper de har erövrat 

(Mason, 1998; Van Hiele, 1957). Anledningen till att dessa faser nämns så kortfattat, är för att 

de inte kommer att användas som en del i analysverktyget. Skälet till detta är att det känns mer 

relevant att göra en klassrumsobservation för att analysera inlärningsfaser, och inte en 

innehållsanalys av undervisningsmaterial som detta arbete innefattar. 

4.2 Kompetensramverk 

Ett teoretiskt ramverk som ett flertal forskare, bland annat Säfström (2013), Mellroth (2014) 

Boesen et al., (2014), samt E. Bergqvist et al., (2010) har utgått ifrån är MCRF, Mathematical 

Competency Research Framework. Ramverk har utformats av Umeå forskningscentrum för 

matematikdidaktik i syfte att, med hjälp av olika kompetenser analysera bland annat prov och 

klassrumsaktiviteter. Syftet med att analysera data i form av uppgifter utifrån ett 

kompetensperspektiv, är att se vilka kunskaper som eleverna ges möjlighet till att faktiskt 

uppvisa och utveckla inom ämnet matematik (Lithner et al., 2010). Detta ramverk har från 

början inspirerats av bland annat det danska KOM-projektet och Adding It up (Lithner et al., 

2010). KOM-projektet som står för Competencies and the Learning of Mathematics skapades i 

syfte att utveckla den danska skolans matematikundervisning, där de valt att fokusera på åtta 

kompetenser som krävs inom matematiken (Niss, 2003). The Committee on Mathematics 

Learning fick i uppdrag att utveckla den Amerikanska skolan, där de bland annat skulle stötta 

lärarna i deras undervisning genom evidensbaserad forskning. De presenterar i sin rapport 

Adding it up att matematiskt kunnande har fem olika strängar (Kilpatrick, Swafford & Findell, 

2001). MCRF har inspirerats från dessa ramverk och har utvecklats ytterligare, eftersom 

föregångarna inte ansågs tillräckliga för att analysera empirisk data i form av till exempel 

uppgifter (Boesen et al., 2014).  De sex kompetenser som ramverket består av kommer nu 

närmare att presenteras.  
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Problemlösningskompetens- När det handlar om problemlösningskompetens innefattar detta att 

eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoderna inte finns tillgängligt för eleven. Eleven kan 

också reflektera över vilka metoder som skulle kunna vara lämpliga att använda sig av för att 

lösa uppgiften (Lithner et al., 2010). 

Resonemangskompetens- Resonemangskompetensen innebär att ha förmågan att resonera kring 

matematiska företeelser och argumentera för de val och metoder som används för att till 

exempel lösa en uppgift. Eleven kan även vidare värdera och reflektera över både sitt eget och 

andras resonemang (Lithner et al., 2010). 

Procedurhanteringskompetens- Denna kompetens innefattar att eleven har vetskap om vilken 

procedur som lämpar sig bäst för att lösa en viss uppgift, samt att förstå proceduren och sedan 

kunna tillämpa den. Det handlar alltså om att förstå varför en viss procedur används för en viss 

uträkning, samt att eleverna är medvetna om att resultatet de får är beroende av vilken procedur 

de använder sig av (Lithner et al., 2010). 

Representationskompetens- Vid representationskompetensen handlar det om att kunna ersätta 

en abstrakt matematisk företeelse med något konkret. Eftersom matematik är ett väldigt 

abstrakt ämne är det fördelaktigt att kunna hitta mentala och konkreta representationer för 

exempelvis geometriska objekt eller siffror. Eleven kan också välja lämpliga 

representationsformer, samt tillämpa dessa i olika sammanhang och situationer (Lithner et al, 

2010). 

Sambandskompetens- Här handlar det om att eleven förstår sambandet mellan olika 

matematiska företeelser och att de kan använda denna kunskap för att till exempel strukturera 

och lösa problem. Sambandkompetensen handlar även om att ha förståelse för hur 

matematikens olika delar förhåller sig till varandra och hur de även kan sammankopplas 

(Lithner et al., 2010). 

Kommunikationskompetens- Denna kompetens handlar om att kunna kommunicera och utbyta 

information, detta genom till exempel symboler, tecken, olika gester och beteenden.  När det 

kommer till den matematiska kommunikationen, handlar det om att kunna framföra 

matematiska uttalanden och idéer, såväl genom att tala och lyssna, men också genom att skriva 

(Lithner et al., 2010). 
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5 METOD 

I detta avsnitt kommer de delar som berör studiens genomförande att behandlas, såsom val av 

datainsamlingsmetoder, urval av resursmaterial och avgränsningar. Vidare kommer 

analysverktyget att presenteras och hur validitet och reliabilitet säkerställs, samt etiska aspekter 

beskrivas. 

5.1 Datainsamlingsmetoder 

Syftet med denna studie är, som nämndes i inledningen, att ta reda på vilka matematiska 

kompetenser och kunskaps nivåer som några utvalda resursmaterial i utomhusmatematik 

främjar inom området geometri. För att ta reda på detta har jag i denna studie genomfört en 

innehållsanalys. Vid en innehållsanalys är syftet att genom förutbestämda kategorier studera 

och analysera olika typer av dokument och texter (Bryman, 2011). Studien grundar sig på en 

kvantitativ ansats. Anledningen till att jag valt att göra en kvantitativ innehållsanalys är att detta 

lämpar sig väl när man vill undersöka hur ofta och i vilken utsträckning som respektive 

kategori förekommer i det undersökta dokumentet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012), vilket jag i denna studie ville ta reda på. 

5.2 Urval 

Urvalet av resursmaterialen gjordes utifrån en enkätundersökning, som därmed fungerade som 

ett urvalsinstrument. I mitten på december 2015 skickades en enkät ut till 25 rektorer i 

mellersta Sverige. Rektorerna ombads att vidarebefordra den webbaserade enkäten till de lärare 

som undervisar i ämnet matematik, i årskurs 1-3. Enkäten som skickades ut bestod av tre frågor 

om utomhusmatematik (se bilaga 1). I en enkätundersökning är det viktigt att tänka på att 

enkäten inte ska vara för lång och använda sig av fasta svarsalternativ (Johansson & Svedner, 

2010), vilket beaktades vid skapandet av enkäten. Anledningen till att enkäten skickades ut var 

för att jag behövde få en inblick i vilka resursmaterial som verksamma lärare använder sig av, 

både vad gäller vid planering och genomförande av utomhusmatematiken. Enkäten besvarades 

sammanlagt av 19 verksamma lärare. Anledningen till att jag valde att göra mitt urval av 

resursmaterial med hjälp av en enkät är att denna insamlingsmetod ger en relativ bred 

information, och fungerar bra när man vill få svar på faktafrågor och liknande (Johansson & 

Svedner, 2010). 
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Vid den första frågan fick respondenterna svara på om de använder sig av utomhuspedagogik 

när de undervisar inom ämnet matematik. Här nedan (se tabell 1), presenteras resultatet från 

den första frågan, där vi kan se att endast 5,3 % av respondenterna svarade ja på frågan. 

Enkäten visar vidare att majoriteten, 78,9 %, av deltagarna använder sig av utomhusmatematik 

till viss del. Den andra frågan som respondenterna ombads att besvara handlade om vart lärare 

hämtade sin inspiration och sitt material ifrån. Som tabell 2 visar svarade 76,5 % att de använde 

sig av internet som inspirationskälla och idéböcker och läromedel kommer på andra och tredje 

plats. Vid den tredje och sista frågan fick respondenterna namnge det materialet som de 

använder sig av vid planering och genomförandet av undervisningen. De resursmaterial som 

respondenterna svarade att de använde kommer att presenteras vid senare tillfälle. Det bör 

också tilläggas att jag medvetet, efter samråd med min handledare, valde att inte nämna det 

matematiska området geometri i enkäten. Detta för att jag skulle få ut så mycket information 

som möjligt om vilka material som verksamma pedagoger använder sig av vid arbete med 

utomhusmatematik, och därmed inte begränsa respondenterna i deras svar.  

Tabell 1  

Sammanställning utifrån enkätundersökningen 

 

Ja Ibland Nej 

5,3 % 78,9 % 15,8 % 

 

Tabell 2  

Sammanställning utifrån enkätundersökningen 

 

Urvalet i denna studie har gjorts utifrån vad Bryman (2011) kallar för målinriktat eller målstyrt 

urval. Med detta menas att man medvetet väljer ut vilka deltagare som ska medverka i studien, 

detta beroende på att dessa respondenter anses relevanta utifrån de redan formulerade 

forskningsfrågorna. I mitt urval av respondenter ombads som nämndes tidigare, lärare som 

undervisar i ämnet matematik i årskurs 1-3 att besvara enkäten. Detta för att syftet med studien 

är att undersöka resursmaterial som några verksamma lågstadielärare använder sig av.  

Läroböcker Idéböcker Internet Annat 

        52, 9 %          64,7 %                           76,5 %                       47,1 % 



Kan vi lära in genom att gå ut?                                                                                                       Josefine Persson 

24 

 

Ett målinriktat urval gjordes också utifrån enkätsvaren, där jag både kan välja ut de 

resursmaterial som nämndes flest antal gånger och välja, utifrån kriterier att resursmaterialen 

ska skilja sig åt, vilket enligt Bryman (2011) är ett kännetecken för denna sorts urval. Några av 

respondenterna svarade att de dels använder sig av idéer som de fått med sig under olika 

utbildningar, dels material som de samlat på sig genom åren. I denna studie blir detta dock svårt 

analysera, då jag inte vet vilka respondenter som svarat på enkäten, vilken i sin tur leder till att 

jag inte kan få tag i dessa material.  

Ett målinriktat urval har även gjorts av uppgifter från sajten lektion.se, som majoriteten av 

respondenterna svarade att de använde sig av. Det jag gjorde var att jag försökte, med hjälp av 

studiekollegor och handledare, försöka tänka mig in i en lärares sökbeteende på sajten vid 

planering av geometrilektioner utomhus. Det första som gjordes var att välja ämnet matematik 

och årskurserna 1-3. I nästa steg använde jag mig utav sökorden ”utematte”, ”utematematik”, 

”utomhus”, samt ”utelek”. Sökresultaten visade på 121 lektionsplaneringar som sammanlagt 

innefattade 299 uppgifter.  

5.3 Beskrivning av de utvalda resursmaterialen 

I nästkommande avsnitt kommer de sex utvalda resursmaterialen, utifrån enkätundersökningen, 

att närmare beskrivas.  

 5.3.1 Att lära in matematik ute 2 

Att lära in matematik ute 2 (Molander, Wejdmark, Bucht & Lättman-Masch, 2012), är en idé 

och övningsbok som ingår i serien Att lära in ute. Övningarna är anpassade för 

matematikundervisning i uterummet, med kopplingar till läroplanen. Författarna menar att 

denna bok bör användas som ett komplement till den ordinarie undervisningen, dels för att 

eleverna ska bli mer intresserade och motiverade, dels få en djupare förståelse för det 

matematiska innehållet. Boken är utgiven av OutdoorTeaching Förlag AB, och är ämnad till 

elever från förskoleklass till årskurs 9. 

 5.3.2 Favorit matematik, lärarhandledning 1B, 2B samt 3B 

Favorit matematik 1B (Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, Vehmas & Voima, 2013), 2B 

(Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen Voima, 2013), 3B (Asikainen, Nyrhinen, Rokka, 

Vehmas, 2014), är en läroboksserie i matematik, som riktar sig till årskurserna 1-5. Serien 
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består av två böcker A och B för respektive årskurs, samt olika typer av extra material och 

lärarhandledning till respektive bok. Böckerna är kopplade till läroplanen och utgiven av 

Studentlitteratur AB.  

 5.3.3 Utvalda lektionsplaneringar ifrån lektion.se 

De utvalda lektionsplaneringarna från sajten lektion.se behandlar matematiklektioner i 

utemiljön för årskurserna 1-3. Genom sajten kan verksamma pedagoger publicera egna 

lektionsplaneringar inom olika ämnen. Det medför att detta material är något mer ostrukturerat 

gentemot övriga resursmaterial, då det är flera olika författare och uppbyggnaden är inte den 

samma som i ett ordinarie undervisningsmaterial. Det finns ingen uttalad koppling till 

läroplanen. 

 5.3.4 Utematte – för meningsfullt lärande  

Utematte – för meningsfullt lärande (Olsson & Forsbäck, 2006) är också en idé och övningsbok 

från förskoleklassen till och med årskurs 3. Övningarna är anpassade för 

matematikundervisning i utemiljön. Boken är utgiven utav förlaget Mattemediamix.   

5.4 Avgränsningar 

Den djupgående analysen har skett på uppgiftsnivå, där varje enskild uppgift som innefattar 

geometriska objekt behandlades. Uppgifter är i denna studie den minsta enheten i 

resursmaterialen som eleverna eller lärarna uppmanas att arbeta med (jfr. Van Zanten och Van 

Den Heuvel-Panhuizen, 2012). I denna studie valde jag att enbart att undersöka geometriska 

objekt, i vilken utsträckning de förekommer, samt vilka nivåer och kompetenser som främjas 

av uppgifterna. Anledningen till att jag begränsade mig till att enbart analysera geometriska 

objekt, och inte områden som mätning, symmetri och lägesord, är främst för att forskning som 

tidigare presenterats (Löwing & Kilbom, 2010; Skolverket, 2012) visar att elevernas kunskaper 

kring geometriska objekt är bristfälliga, både på högstadiet och i grundskolan som helhet. De 

menar att brister i de grundläggande kunskaperna inom geometri kan leda till att eleverna får 

svårt med att se sambanden mellan olika geometriska objekt. Ytterliggare en anledning till 

avgränsningen är dels för att området mätning ofta ingår i ett eget kapitel, dels för att Van 

Hielens teori är mer tillämplig emot geometriska objekt, än mot symmetri och rumsuppfattning. 

Det tredje och sista skälet till avgränsingen är att lägesord och geometriska objekt hör till 
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samma kunskapskrav, dock verkar inte resursmaterialen behandla dessa två i relation till 

varandra, utan var för sig.   

Anledningen till att jag enbart valde att ta med lärarhandledningarna till Favorit matematik, är 

att det var dessa material som respondenterna svarade att de använde vid planering och 

genomförande av utomhusmatematik. Utifrån dessa böcker valdes också enbart B serien för 

årskurs 1-3, eftersom A serien inte behandlade området geometri. Det var enbart uppgifter där 

det specifikt anges att lektionen kan förläggas utomhus, eller att det på annat sätt tydligt 

framgår att lärare och elever förväntas använd naturens resurser, såsom pinnar och kottar, som 

analyserades.  

5.5 Analysverktyg och analysprocedur 

De två teorierna som presenterades i teoridelen sattes i arbete genom att ett analysverktyg 

konstruerades i innehållsanalysen. Eftersom jag har valt att utgå från två teorier skapades ett 

gemensamt analysverktyg, dels utifrån Van Hieles nivåer, dels utifrån de sex kompetenserna 

inom matematiken. Dock var det enbart nivåerna 1-3 av Van Hieles nivåer som analyserades. 

Anledningen till detta är att det troligen är dessa tre nivåer som eleverna i årskurs 1-3 möter i 

undervisningen, vilket speglas i min studie då tyngdpunkten ligger på dessa årskurser.   

Den första delen i denna process innefattar skapandet av analysverktyget utifrån teorierna. 

Analysverktyget (se tabell 3 och 4), består av de utvalda analysenheterna, uppgiftstyper, samt 

kodenheter till respektive analysenhet. I analysverktyget kan man se vilka specifika aspekter i 

uppgifterna jag letar efter och hur de är kopplade till de olika analysenheterna. För att få svar på 

min första forskningsfråga gjordes inledningsvis en analys utifrån ett helhetsperspektiv, för att 

se i vilken utsträckning som geometrin behandlas i de olika resursmaterialen.  

Jag analyserade ett resursmaterial i taget, och räknade då antal uppgifter som behandlade olika 

matematiska områden. Eftersom jag i den här studien är intresserad av området geometri 

gjordes sedan en gallring för att se hur stor andel av resursmaterialen som behandlade området 

geometri. Utifrån detta undersökte jag sedan på hur stor andel av det geometriska området som 

behandlade geometriska objekt. I resursmaterialen Favorit matematik, som inte klassas som en 

idé och övningsbok för utomhusmatematik, utan är en lärarhandledning till den ordinarie 

matematikboken, skedde analysen på ett annat sätt. Som nämndes tidigare beaktades enbart 

uppgifter som specifikt angav att lektionen kunde förläggas utomhus, eller att naturmaterial 
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användes i uppgifterna, vilket resulterade i att övriga uppgifter, som fanns med i respektive 

kapitel inte räknades med i analysen.  

I nästa del av processen gjordes analysen på uppgiftsnivå. I denna analys användes 

analysverktyget för att konstruera ett protokoll i Excel, med kolumner för resursmaterialen, de 

olika kompetenserna, samt nivåerna. Även här analyserades ett resursmaterial i taget, uppgift 

för uppgift, för att kategorisera vilken eller vilka kompetenser och nivåer som varje enskild 

uppgift främjade.   

 5.5.1 Lektion.se 

Som nämndes tidigare är sajten lektion.se mer ostrukturerat gentemot de andra 

resursmaterialen, vilket medförde att en annan analysprocedur tillämpades. För att på ett 

strukturerat sätt kunna hålla reda på vad som räknas till en uppgift utgick jag ifrån att en 

uppgift kategoriserades utifrån två kriterier. Jag undersökte dels om uppgiften hade en rubrik, 

dels om uppgiften var numrerad.   
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Tabell 3 

 Analysverktyg - matematiska kompetenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Analysenhet Uppgiftstyp Kodenhet 

Problemlösningskompetens 

 

Uppgift utan given 

lösningsmetod – även 

tankenötter. 

Pro 

Resonemangskompetens 

 

Uppgifter som kräver 

resonemang kring 

metoder och lösningar. 

Res 

Procedurhanteringskompetens 

 

Uppgifter som kräver ett 

specifikt 

tillvägagångssätt för att 

nå en lösning. 

Proc 

Representationskompetens 

 

Uppgifter där 

tillämpning av lämplig 

representation av 

geometriska begrepp 

förekommer. Abstrakt 

till konkret – konkret till 

abstrakt.  

Rep 

Sambandskompetens 

 

Uppgift som innehåller 

någon form av 

matematiska samband 

mellan olika företeelser. 

Sam 

Kommunikationskompetens 

 

Uppgifter som kräver 

samarbete/ 

informationsutbyte 

genom olika 

utryckformer. 

Kom 
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Tabell 4 

 Analysverktyg - Van Hielens nivåer 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

För att stärka studiens validitet gjordes en enkätundersökning, i syfte att ta reda på vilka 

resursmaterial som ett antal verksamma pedagoger använder sig av inom utomhusmatematiken. 

Detta eftersom jag ville försäkra om att jag analyserade material som lärare faktiskt använder 

sig av, och inte vilka material som helst.  

Jag valde även att skapa ett ramverk utifrån redan framtagna teorier, för att på detta sätt 

genomföra min analys på ett strukturerat sätt utifrån förutbestämda kategorier, vilket i sin tur 

ledde till att jag enbart analyserade det som är avsett att analysera. Ett analysprotokoll användes 

också för att analysera varje uppgift för sig, i respektive bok, för att på ett strukturerat sätt 

genomföra innehållsanalysen. Dock finns det alltid tolkningsutrymmen även i en kvantitativ 

studie, då jag kanske tolkar en uppgift på ett sätt, och någon annan på ett annat sätt. Av den 

anledningen har jag på en del uppgifter samtalat och diskuterat med mina studiekamrater och 

handledare kring uppgiften.  

Validiteten i studien ökar också något genom att jag gjort en avgränsning vad gäller Van 

Hielens nivåer, då jag endast valde nivå 1-3. Då studien främst riktar sig mot årskurserna 1-3, 

är det troligast att det är dessa nivåer som eleverna får möta. För att öka studiens reliabilitet har 

jag använt mig av liknande ramverk som tidigare forskare har använt sig av i liknande studier, 

Analysenhet Uppgiftstyp Kodenhet 

 Igenkänning Uppgifter som innefattar att 

söka efter, skapa eller identifiera 

olika geometriska objekt.   

Nivå 1 

 Analys Uppgifter där identifiering utav 

objekten görs utifrån dess 

egenskaper.  

Nivå 2 

 Abstaktion Uppgifter där sortering utav 

geometriska objekt sker utifrån 

samband mellan egenskaper. 

Nivå 3 
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vilket också gör det lättare att replikera studien (Bryman, 2011). Genom att jag också beskriver 

varje steg i min analysprocedur blir studien lättare att genomföra på nytt.   

5.7 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2012), finns det fyra riktlinjer som vi måste beakta när vi 

bedriver forskning: informationskravet, nyttjandekravet, konfidentiellkravet och samtyckeskra-

vet. För att säkerställa att dessa etiska principer upprätthålls i denna studie, skickades ett 

informationsbrev ut till respondenterna i samband med utskicket av webbenkäten. Detta är 

enligt Johansson & Svedner (2010) något som alltid måste finnas tillgängligt för respondenten i 

samband med enkätutskicket, samt att det är viktigt att detta informationsbrev är välutformat, 

för att motivera respondenten till att välja att delta. I informationsbrevet (se bilaga 2) fick 

respondenterna information om syftet med studien, hur studien går till och vad som krävs av 

respondenterna, samt vilka som står som ansvariga. Vidare fick också respondenterna informat-

ion om att deras deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst kan avslutas. För 

att respondenterna ska känna sig bekväma och trygga i att delta i studien är det också av vikt att 

de får information om hantering av data och sekretess. Därför blev deltagarna informerade om 

att alla uppgifter behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga uppgifter om respondenterna 

kommer att framkomma i arbetet, samt att den insamlade data enbart kommer att användas i 

denna studie och inte till andra ändamål. Innan enkäten påbörjades gav också respondenterna 

sitt samtycke till att medverka i studien, detta genom att välja att besvara på enkäten, vilket 

också uppfyller samtyckeskravet. 

Vid en innehållsanalys måste vi också ta i beaktning att det sitter minst en författare bakom 

varje resursmaterial. Eftersom denna studie grundar sig på en innehållsanalys, har jag därför 

försökt hålla mig så etisk och rättvist som möjligt i min framställning av materialet, genom att 

följa en strukturerad analysprocedur.     
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46% 

54% Symmetri &
rumsuppfattning
Geometriska objekt

16% 

84% 

Geometri

Övriga områden

6 RESULTAT 

I denna del av arbetet kommer resultaten från den gjorda innehållsanalysen att presenteras, där 

både geometrins utsträckning, samt kompetenser och nivåer kommer att behandlas.  

6.1 Andel geometriuppgifter 

I den inledande delen behandlas den första forskningsfrågan, som berör i vilken utsträckning 

som området geometri lyfts fram i de olika resursmaterialen. 

 6.1.1 Utematte – för meningsfullt lärande 

 

 

 

 

 

 

 

I det första resursmaterialet som analyserades kan vi se att ca 16 % av bokens totalt 165 

uppgifter behandlar området geometri. Resterande 84 % av boken behandlar övriga 

matematiska områden, som till exempel statistik och taluppfattning. Figur 2 visar sedan i vilken 

utsträckning som geometriska objekt och former förekommer gentemot övriga geometriska 

områden såsom symmetri och rumsuppfattning, då 54 % gentemot 46 %. 

  

Figur 1. Fördelningen mellan geometri och övriga 

områden. 
Figur 2. Fördelningen mellan geometriska objekt och övriga 

geometriska områden. 
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55% Symmetri &
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18% 

82% 

Geometri

Övriga områden

8% 

92% 

Geometri

Övriga områden

9% 

91% 

Symmetri &
Rumsuppfattning
Geometriska objekt

 6.1.2 Lektion.se 

 

 

 

 

 

 

 

I de dokument som analyserades ifrån sajten lektion.se berörde, som figur 3 visar, 8 % av totalt 

299 uppgifter området geometri. Vilken vidare betyder att majoriteten, alltså 92 % behandlar 

andra matematiska områden, där bland annat området mätning förekommer i hög utsträckning. 

Det andra diagrammet visar i sin tur att av området geometri förekommer geometriska objekt i 

stor utsträckning, då analysen visar att 91 % av uppgifterna behandlar detta, medan enbart 9 % 

behandlar symmetri och rumsuppfattning.     

 6.1.3 Att lära in matematik ute 2 

 

 

 

 

Som analysen av den andra idé- och övningsboken visar så innefattar 18 % av totalt 161 

uppgifter området geometri, medan 82 % berör andra områden inom matematiken. I figur 6 kan 

vi se att fördelningen är relativ jämn, vad gäller geometriska objekt 55 %, och andra 

geometriska områden såsom symmetri och rumsuppfattning som vidare berördes i 

utsträckningen 45 %.  

Figur 3. Fördelningen mellan geometri och övriga 

områden. 
Figur 4. Fördelningen mellan geometriska objekt och övriga 

geometriska områden. 

Figur 5. Fördelningen mellan geometri och övriga områden. Figur 6. Fördelningen mellan geometriska objekt och övriga 

geometriska områden. 
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25% 

75% Geometri

Övriga områden
100% 

Symmetri

Geometriska objekt

8% 

92% 
Geometri

Övriga områden 100% 
Geometriska objekt

 6.1.4 Favorit matematik 1B  

 

 

 

 

 

 

 

Analysen av resursmaterialen Favorit matematik visar att området geometri och mätning inte är 

uppdelade på samma sätt som i de övriga resursmaterialen. I 1B kan vi utifrån analysen se att 

av totalt 4 uppgifter i utemiljön behandlar 25 % området geometri, och att 75 % berör andra 

områden. Av dessa 25 % är det 100 % som behandlar geometriska objekt av något slag. 

Kapitlet berör i detta fall naturligtvis även mätning, men som nämndes tidigare är detta inte en 

del av studien, varför dessa uppgifter inte har analyserats.  

 6.1.5 Favorit matematik 2B  

 

Som nämndes ovan är resursmaterialet Favorit matematik uppbyggd på annat sätt gentemot de 

övriga resursmaterialen. Som analysen visar behandlar 8 % av totalt 13 uppgifter som 

analyserades området geometri i utemiljön medan majoriteten, 92 %, berörde andra områden 

inom matematiken. Av 8 % behandlade samtliga uppgifter geometriska objekt, vilket figur 10 

visar. Till skillnad mot Favorit matematik 1 B behandlar 2 B eller 3 B varken symmetri eller 

Figur 7. Fördelningen mellan geometri och övriga områden. Figur 8. Fördelningen mellan geometriska objekt och övriga 

geometriska områden. 

Figur 9. Fördelningen mellan geometri och övriga områden. Figur 10. Fördelningen mellan geometriska objekt och övriga 

områden. 
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27% 

73% Geometri

Övriga områden 100% 
Geometriska objekt

rumsuppfattning i geometrikapitlet. Stoffet behandlade istället geometriska objekt såsom linje, 

sträcka, punkt, samt olika geometriska former, varpå diagrammet enbart visar geometriska 

objekt. 

 6.1.6 Favorit matematik 3B  

 

Som analysen visar av det tredje resursmaterialet Favorit matematik behandlar detta material 

geometri i utemiljön i större utsträckning än de förgående, där 27 % av totalt 11 uppgifter 

behandlar geometri i utemiljön medan 73 % behandlar andra områden. Likt Favorit matematik 

2B behandlade samtliga geometriuppgifter någon form av geometriska objekt, vilket resulterar i 

att diagrammet visar 100 %.   

6.2 Kompetenser 

I denna del av arbetet kommer resultatet ifrån innehållsanalysen vad gäller vilka kompetenser 

som främjas i de olika resursmaterialen att presenteras. Resultaten ifrån innehållsanalysen 

presenteras i tabellform för att det ska bli lättare för läsaren att få en översikt. Förkortningarna 

som används i tabellen är kodenheten för respektive kompetens (se tabell 3).  

  

Figur 11. Fördelningen mellan geometri och övriga områden. Figur 12. Fördelningen mellan geometriska objekt och övriga 

geometriska områden. 
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Tabell 5 

 Resultat av antal kompetenser från respektive resursmaterial 

 

Som tabell 5 visar analyserades sammanlagt 56 uppgifter ur de utvalda resursmaterialen, utifrån 

mina urvalskriterier och avgränsningar. Tabellen visar i vilken utsträckning som de sex 

matematiska kompetenserna förekommer i varje resursmaterial, vilket speglar min 

forskningsfråga. I de flesta fall främjas mer än en kompetens inom respektive uppgift, varför 

antalet kompetenser i tabellen ofta överstiger antalet uppgifter. En uppgift kan till exempel 

främja representationskompetensen, men samtidigt innefatta samarbete och kommunikation, 

vilken uppfyller kravet för kommunikationskompetensen. Ett exempel på en sådan uppgift 

finns i Att lära in matematik ute (2012). Uppgiften går ut på att eleverna, tillsammans i grupp 

får olika uppdrag som de tillsammans ska utföra. För att eleverna ska veta vilket uppdrag som 

ska utföras finns två tärningar. En av tärningarna är en vanlig tärning, medan den andra 

representerar sex stycken geometriska objekt. När eleverna sedan slår tärningarna får de dels 

veta vilket uppdrag som ska genomföras, till exempel att eleverna ska forma figuren med sina 

kroppar, dels vilken figur som ska representeras (Molander, Wejdmark & Lättman- Masch, 

2012).  Denna enskilda uppgift främjar därför totalt två kompetenser. Om vi tittar på vilka av 

kompetenserna som förekommer i störst utsträckning ser vi ett tydligt mönster att 

representationskompetensen är den kompetens som främjas mest, där 44 av 56 uppgifter berör 

detta. Därefter ser vi att kommunikation- och resonemangskompetensen förekommer i relativ 

hög utsträckning, medan problemlösnings- och sambandskompetensen inte är lika frekvent 

förekommande. Utifrån de sex kompetenserna var det endast procedurkompetensen som inte 

gick att finna i något av resursmaterialen i relation till de avgränsningar och urvals som gjorts i 

denna studie.  

 

Resursmaterial Antal uppgifter Pro Res Proc Rep Sam Kom 

Att lära in matematik ute 2 16 1 7 0 13 1 9 

Utematte för meningsfullt lärande 14 2 4 0 12 5 4 

Lektion.se 21 7 7 0 19 0 12 

Favoritmatematik 1B 1    -    -     -    -    -     - 

Favoritmatematik 2B 1    1   

Favoritmatematik 3B 3 0 0 0 3 0 1 

Summa 56 10 18 0 44 6 25 
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Det visade sig också vid analysen, som tabellen visar, att vissa uppgifter inte främjar någon 

kompetens överhuvudtaget, vilket kan ses i resursmaterialet Favoritmatematik 1B (2013). Som 

nämndes under mina avgränsningar så valde jag att enbart analysera de uppgifter i 

Favoritmatematik som specifikt talade om att uppgiften kunde förläggas utomhus, eller att 

uppgiften påvisade att naturmaterial kunde användas. Utifrån mina tidigare valda kriterier fanns 

det sammanlagt sex stycken uppgifter i dessa material som analyserades. I Favoritmatematik 

1B analyserades en uppgift, där det visade sig att denna uppgift inte uppfyllde något av kraven 

för att främja någon utav kompetenserna i ramverket. Anledningen till detta var att själva 

aktiviteterna inte kan anses ge eleverna möjlighet till att utöva något matematiskt arbete.  

Uppgiften gick ut på att läraren målade upp en cirkel på marken som eleverna skulle gå och 

hoppa runt i. 

6.3 Kunskapsnivåer inom geometrin 

Tabell 6 visar resultatet från analysen av vilka av Van Hielens nivåer inom geometriskt 

tänkande som de utvalda resursmaterialen främjar.   

Tabell 6 

 Resultat av antal nivåer i respektive resursmaterial 

 

Utifrån tabellen kan vi se att majoriteten av uppgifterna berör aktiviteter som ligger på nivå 1, 

alltså uppgifter som innefattar den lägsta nivån inom geometri: att eleverna kan känna till, samt 

återskapa geometriska objekt utifrån dess utseende men inte dess egenskaper. Det förekommer 

också relativt många uppgifter som främjar geometriska kunskaper på nivå 2, dock väldigt få 

uppgifter som berör nivå 3, som innefattar sambandet mellan geometriska objekt.  Som tabellen 

också visar var det enbart resursmaterialen Att lära in matematik ute 2 (2012) och Utematte för 

meningsfullt lärande (2006) som hade uppgifter som utmanade eleverna på den tredje nivån. 

Analysen visar att en uppgift kan främja fler än en nivå. Anledningen till detta är att några av 

uppgifterna innehöll en progressionsnivå, där uppgifterna inledningsvis främjade nivå 2 där 

Resursmaterial Antal uppgifter Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Att lära in matematik ute 2 16 9 7 1 

Utematte för meningsfullt lärande 14 6 7 2 

Lektion.se 21 21 4 0 

Favoritmatematik 1B 1         -         -         - 

Favoritmatematik 2B 1  1  

Favoritmatematik 3B 3 2 1  

Summa 56 36 20 3 
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eleverna fick möjlighet att identifiera eller skapa geometriska objekt utifrån dess egenskaper, 

men att svårighetsgraden ökade successivt då eleverna sedan skulle sortera och kategorisera 

dessa objekt, likt nivå 3. 

6.4 Sammanfattning av resultatet  

Utifrån den gjorda analysen kan vi se att geometri i utemiljön lyfts fram i olika utsträckning i 

resursmaterialen. Resultatet visar vidare att tyngdpunkten ligger på geometriska objekt, och 

inte symmetri och rumsuppfattning.  Vad gäller vilka matematiska kompetenser som främjas 

visar analysen att representationskompetensen är den kompetens som förekommer i störst 

utsträckning, men att även kommunikation- och resonemangskompetensen förekommer i 

relativt hög utsträckning. Resultatet visar dock att procedurkompetensen inte finns med i något 

av de undersökta resursmaterialen. Vidare kan vi också se att nivå 1 i Van Hielens nivåer av 

geometriskt tänkande är den nivå som främjas i störst utsträckning i de analyserade uppgifterna.  

Nivå 2 behandlas vidare i relativt många uppgifter, medan nivå 3 är mindre framträdande i 

resursmaterialens uppgifter.  
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7 DISKUSSION  

I denna del av uppsatsen diskuteras resultatet som min studie har genererat, men också en 

diskussion om hur jag anser att mitt metodval har hjälpt eller stjälpt mig under studiens gång 

och hur det påverkat kvalitén på resultatet.  

7.1 Resultatdiskussion 

Mina slutsatser utifrån den första forskningsfrågan är att samtliga resursmaterial behandlar 

geometri i utemiljön i relativt olika utsträckning. Detta kan dels bero på att de olika 

resursmaterialen har olika antal uppgifter, dels att inte alla av de utvalda resursmaterialen är 

ämnade för enbart utomhusmatematik. Som analysen visade så berör Favorit matematik 3 B 

(2014) geometri i utemiljön i störst andel, 27 %, vilket till synes kan verka mycket. Dock är det 

viktigt att påpeka att det enbart är 11 uppgifter i hela lärarhandledningen som behandlar 

uppgifter som specifikt talar om att undervisningen kan förläggas utomhus. Anledningen till 

detta kan vara att detta resursmaterial inte i grund och botten är ämnat för 

utomhusmatematiken, utan är en lärarhandledning till en ordinarie matematikbok, likt 1 och 2 

B. Vad gäller Utematte för meningsfullt lärande (2006), samt Att lära in matematik ute 2 

(2012) visar analysen att de är uppbyggda på ett likartat sätt, där geometrin i utemiljön tas upp i 

relativ lika utsträckning. En anledning till detta kan vara att dessa böcker, gentemot serien 

Favorit matematik, är anpassade för just matematik i utemiljön. Sajten lektion.se är dock ett av 

resursmaterialen som behandlar geometri i utemiljön i relativt liten utsträckning procentuellt. 

Anledningen till detta skulle dels kunna vara att lärarna lägger upp de uppgifter som de anser är 

viktiga, och att geometrin kommer i skymundan, dels att verksamma lärare kanske anser att det 

redan finns mycket geometriuppgifter i andra resursmaterial. Det skulle också kunna bero på att 

jag gjorde en avgränsning att inte räkna med uppgifter som behandlade mätning, vilket skulle 

kunna vara en anledning till att geometrin i utemiljön inte behandlades i så stor utsträckning.    

Resultaten kring, i hur stor utsträckning som geometriska objekt förekommer i dessa 

resursmaterial, visar att samtliga resursmaterial behandlar detta i större utsträckning, än andra 

geometriska områden, såsom symmetri och rumsuppfattning. I de två resursmaterialen Att lära 

in matematik ute 2 (2012) och Utematte för meningsfullt lärande (2006), som specifikt är 

ämnande till utomhusmatematiken, är fördelningen relativ jämn vad gäller geometriska objekt 

och andra geometriska områden. Analysen visade dock att andelen geometriska objekt 
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förekommer i något större utsträckning i de båda materialen. Vad gäller sajten lektion.se visar 

analysen att majoriteten av alla geometriuppgifter i utemiljön behandlar geometriska objekt, 

medan enbart några få uppgifter behandlar symmetri eller rumsuppfattning. Som resultatet ovan 

visar berörde ingen av böckerna i serien Favorit matematik varken symmetri eller 

rumsuppfattning i utemiljön, utan samtliga uppgifter berörde geometriska objekt.  

Efter att ha analyserat samtliga material kan man tydligt se att tyngdpunkten i dessa 

resursmaterial vad gäller området geometri i utemiljön, ligger på just geometriska objekt. Som 

tidigare nämnts visar både rapporter från TIMMS (2012) och Löwing och Kilbom (2010) att 

svenska elevers kunskaper inom geometri är bristfälliga. Löwing och Kilbom (2010) menar att 

det specifikt gäller geometriska objekt, samt att en orsak till detta kan vara att eleverna har fått 

för lite laborativ undervisning inom området. 

Om vi ser till den tidigare gjorda enkätundersökningen som användes som en urvalsfunktion 

visar den att endast 5 % utav respondenterna som svarade på enkäten använder sig av 

utomhuspedagogik inom matematiken. Majoriteten svarade dock att de använder det till viss 

del, och 15 % svarade att de inte använde sig alls av utomhusmatematik i undervisningen. Kan 

detta vara en variabel som spelar in i att elevernas kunskaper inom geometri är bristfälliga? 

Med tanke på att dessa resursmaterial behandlar geometriska objekt i relativ stor utsträckning, 

antyder ändå lärarna genom enkäten att de inte använder uterummet som ett komplement till 

den ordinarie undervisningen i någon större utsträckning? 

Anledningen till att lärarna inte använder sig av utomhusmatematik som ett komplement skulle 

kunna bero på att många lärare har en uppfattning om att man inte behandlar det som, enligt vår 

läroplan ska behandlas i undervisningen. Det skulle kunna vara så att läroboken anses vara det 

material som sätter ramarna för vad som ska behandlas i undervisningen, vilket också (E. 

Bergqvist et al., 2010; Löwing, 2004), visar i sin studie då, många lärare förlitar sig på att 

läroboken i sig ska beröra det som är viktigt. En annan anledning till detta kan också vara det 

som Dyment (2005) visar i sin studie, att många lärare anser sig inte ha tillräckligt med 

kunskap om hur man kan använda uterummet som undervisningsmiljö.   

 7.1.1 Kompetenser och nivåer  

Som analysen visar berör majoriteten av analyserade uppgifter representationskompetensen. Att 

det är just representationskompetensen som lyfts fram i störst utsträckning i dessa 
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resursmaterial kanske inte är speciellt överraskande, då utomhuspedagogikens särart 

förespråkar kopplingen mellan teori och praktik (Szczepanski, 2008; Fägerstam & Blom 2012; 

Dahlgren, 2007). Vilket också kännetecknar just representationskompetensen, då eleverna ska 

representera en abstrakt tanke, med någon konkret eller tvärt om (Lithner, et al., 2010). Vi vet 

utifrån tidigare redogörelse att det finns ett flertal fördelar med att tillämpa 

utomhuspedagogiken i undervisningen. Det handlar dels om att flera av våra sinnen aktiveras 

och att undervisningen blir mer autentiskt, dels att man på detta sätt kan sätta in kunskapen i ett 

sammanhang, vilket bidrar till kunskap på ett djupare plan (Dahlgren, 2007; Dahlgren & 

Szczepanski, 1997).  

Vidare visar också analysen att kommunikationskompetensen och resonemangskompetensen 

berörs i stor utsträckning, samt att även problemlösningskompetensen berörs till viss del. Dessa 

resultat tyder på att flera av de kunskapsformerna som nämndes i bakgrunden samverkar, samt 

att eleverna på detta sätt får chans att visa och träna sina kunskaper på olika plan. Som 

Håkansson och Sundberg (2012) lyfter fram är forskare överens om att det är viktigt att 

undervisningen är meningsfull för eleverna och att lärare bör beakta kvalité istället för kvantitet 

i sin undervisning och planering.   

Möjlighet för eleverna att tillämpa både resonemangskompetensen och 

kommunikationskompetensen kan kopplas till den dialoga aspekten på kunskap, där eleverna 

får möjlighet till att kommunicera och resonera tillsammans. På detta sätt blir kunskapen, som 

Dahlgren (2007) beskriver det, aktiv och kan sättas in i ett sammanhang. Det går också att se 

kopplingar mellan dessa kompetenser och de kataloga och analoga kunskapsformerna 

(Dahlgren, 2007), liksom delar av de kunskapsformerna som läroplanen lyfter fram 

(Skolverket, 2015). En uppgift som kräver att eleverna ska sammarbeta och resonera med 

varandra för att nå en lösning, kräver dels att eleverna har faktakunskaper kring fenomenet, dels 

att eleverna har förståelse för innehållet och kan sätta in det i rätt sammanhang. 

Vidare kan vi även se detta vad gäller problemlösningskompetensen och 

representationskompetensen, där också fler kunskapsformer samverkar. Båda dessa 

kompetenser förutsätter dels färdighet, som handlar om tillämpningskunskaper (Nordgren, 

2012), dels innehåller de också både praktiska och teoretiska perspektiv på kunskap 

(Gustavsson, 2004). Eftersom vi vet att flera kunskapsformer samverkar, vilket de enligt 

läroplanen (2015) ska, finns också fakta och förståelse med i dessa kompetenser.  
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Som analysen visar främjas vissa kompetenser i mindre utsträckning eller inte alls i de 

analyserade uppgifterna. Exakt vad det beror på är svårt att precisera, eftersom den valda 

metoden inte ger svar på ”varför-frågan”. Men när det gäller procedurkompetensen, skulle 

anledningen kunna vara att denna kompetens främjas i större utsträckning inom andra 

matematiska områden, eller med andra typer av uppgifter som faller bort i och med den valda 

avgränsingen. Kanske är det så att denna kompetens mer lyfts fram vid uppgifter som 

behandlar mätning, areaberäkning eller Pytagoras sats? Då procedurkompetensen handlar om 

att ha vetskap om vilken procedur som lämpar sig för att lösa en uppgift, samt att proceduren är 

avgörande för om resultatet blir rätt (Lithner, et al., 2010), så kanske denna kompetens inte 

främjas i lika stor utsträckning vad gäller just geometriska objekt? Vi kan utifrån detta fundera 

på om det finns en speciell procedur att tillämpa för att identifiera trianglar i skogen, på samma 

sätt som det finns när man räknar ut omkretsen på ett träd?  

Utifrån ovanstående resonemang kan man också fundera på hur kompetenserna och nivåerna 

förhåller sig till varandra. Anledningen till att procedurkompetensen inte framkommer i någon 

utsträckning kan också beror på att denna kompetens oftare behöver tillämpas i de högre 

nivåerna av geometriskt tänkande? Anledningen till denna fundering är att det är främst på de 

två sista nivåerna i Van Hielens teori som eleverna börjar använda sig av satser och hypoteser 

för att bevisa geometriska påståenden och skapa egna teorier (Mason, 1998; Crowley, 1987).  

Valet att analysera via Van Hielens nivåer skulle också kunna ha ett samband med att 

sambandskompetensen inte syns i någon större utsträckning i analysen av resursmaterialen, då 

analysen visar att endast 3 stycken uppgifter hamnar på nivå 3, som handlar just om sambandet 

mellan geometriska objekt (Mason, 1998;Van Hiele, 1957).  

Som resultatet visar främjas vissa kompetenser i liten utsträckning, samt att en kompetens inte 

framkommer i analysen av resursmaterialen. Anledningarna till att dessa kompetenser inte 

främjas i resursmaterialen berördes tidigare och kan också vara en indikator på att det bör 

finnas en växelverkan mellan den traditionella klassrumsundervisningen och 

utomhuspedagogiken. Inte bara vad gäller som forskning visar, att förstärka det inlärda eller att 

undervisningen ska bli mer autentisk (Dyment, 2005; Szczepanski, 2008; Wilhelmsson, 2012), 

utan också för att så många kompetenser som möjligt ska främjas, då som analysen visade, att 

vissa kompetenser främjas mer i utemiljön än andra och kanske även omvänt.   
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Som analysen visar finns det även uppgifter som inte främjar någon utav de sex matematiska 

kompetenserna, eller uppnår någon utav de tre nivåerna av geometriskt tänkande, till exempel 

då analysen av uppgiften i Favorit matematik 1B (2013) inte innehöll någon matematik som 

eleverna skulle engageras i. Om eleverna, istället för att läraren ritar upp en cirkel på marken 

och låter dem hoppa eller gå runt i den, hade fått representerat olika objekt genom att hoppa 

eller gå runt i några olika objekt som läraren ropar ut, hade uppgiften sett annorlunda ut. Om 

uppgiften till exempel varit utformad på detta vis, hade uppgiften istället innefattat både nivå 1 

och representationskompetensen. Som Grevholm (2014) skriver, finns det alltid saker att 

utveckla i läromedel och material inom matematiken. Det är också viktigt som (Löwing (2004), 

Liljekvist (2014) och Håkansson och Sundberg (2012) lyfter fram, att reflektera över val av 

uppgifter och hur detta påverkar elevernas lärande. Att inte reflektera över val av uppgifter och 

hur det påverkar elevernas möjlighet att skapa kunskap kan leda till att läraren arbetar med just 

utematematik bara för att det ” ligger i tiden”, eller för att resursmaterialet lyfter fram det, 

vilket då kan leda till vad Scherp (2003) kallar för görande- inriktat arbete (se avsnitt 2.3.2). 

Som Löwing (2004) visar i sin studie kan ofta arbetet med laborativa material leda till att 

läraren missar att koppla undervisningen till ett matematiskt innehåll, vilket då leder till att 

eleverna går miste om den matematiska upplevelsen och möjlighet att lära. 

Utifrån den gjorda analysen kring vilka kunskapsnivåer som främjas, framträder ett tydligt 

mönster, vad gäller vilken nivå som får störst utrymme i dessa material. Av totalt 56 

analyserade uppgifter låg 36 av dessa uppgifter på nivå 1, vilket tyder på att uppgifterna ligger 

på en relativt grundläggande nivå. Eftersom att vi vet att eleverna har svårt med geometriska 

objekt och att eleverna i högstadiet kan benämna en kvadrat som en fyrkant och inte reflekterar 

över dess egenskaper (Löwing & Kilbom, 2010), så kan det kanske därför vara positivt och 

fördelaktigt att fokusera på de grundläggande kunskaperna inom geometri, vilket också Mason, 

(1998) menar. 

Dock går det också att se det ur ytterligare en synvinkel, att detta istället leder till att eleverna 

inte får någon djupare förståelse för vad de gör. Eftersom eleverna på första nivån enbart kan 

känna igen och återskapa ett objekt utifrån dess utseende, behöver de vidare inte ha någon 

djupare förståelse (Mason, 1998;Van Hiele, 1957). Denna nivå skulle alltså kunna kopplas till 

vad läroplanen kallar för faktakunskaper, samt den kataloga kunskapen som Dahlgren (2007) 

talar om. Dessa kunskaper kräver ingen förståelse för det inlärda, utan handlar mer om att ha 

vetskap om olika fenomen. Denna kunskap, som nämndes tidigare, är dock en viktig del i 
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elevernas lärande, då de behöver ha denna sorts kunskap för att utveckla en förståelse och 

förtrogenhet med innehållet (Nordgren, 2012).  

Utifrån ovanstående resonemang går det att se att det bör finnas flera olika kunskapsnivåer 

inom geometrisk tänkande med i resursmaterialen, vilket det också gör i viss utsträckning. Som 

analysen visar förekommer nivå 2 i ett relativt stort antal uppgifter, då 20 av 56 uppgifter rör 

denna nivå, dock förekommer nivå 3 i allt mindre utsträckning, då endast 3 uppgifter ligger på 

denna nivå. Även ur denna synvinkel anser jag att det tyder på att det måste finnas en 

växelverkan mellan läroboken och utomhuspedagogiken, då det finns en möjlighet till att den 

traditionella läroboken behandlar nivå 2 och 3 i större utsträckning, än vad dessa material gör.   

7.2 Metoddiskussion  

Nu när själva analysen i arbetet är gjord kan jag reflektera över och diskutera hur väl anpassad 

denna metod var för att besvara mina forskningsfrågor. Eftersom jag ville få en insyn i vilka 

kompetenser och nivåer som materialen främjade kom jag fram till att en innehållsanalys var en 

lämplig metod för att få reda på detta. Eftersom att jag sedan skapade ett analysverktyg utifrån 

befintliga teorier menar jag att analysen utfördes på ett strukturerat vis, eftersom jag hade 

förutbestämda kategorier att utgå ifrån. Dock kan jag nu i efterhand känna att jag blev lite väl 

styrd och begränsad i och med att jag valde att använda mig av Van Hielens nivåer som 

ramverk. Det medförde att jag inte kände att jag hade möjligheten att analysera varken 

symmetri eller rumsuppfattning i min analys. Detta kan i sig ha bidragit till att jag missat 

mycket material som vore relevant att analysera. Men och andra sidan har ju, som studien 

också behandlar, eleverna svårt med just geometriska objekt, vilket jag menar kan vara ett 

argument för avgränsningen.  

Vad gäller enkätundersökningen, som användes som ett urvalsinstrument tycker jag att metod 

fungerade bra, eftersom jag fick snabba och konkreta svar att utgå ifrån. Svaren som jag fick 

var dessutom lättarbetade då Google Drive sammanställde alla inkomna svar i diagram och 

procent. Dock kan det ju vara en risk att använda sig av en enkätstudie, då jag kanske inte får in 

några svar att bearbeta, speciellt när man vet hur mycket verksamma pedagoger har att göra 

efter att eleverna har lämnat skolan. Därför tror jag att det är bra att man inte tar upp för mycket 

av respondenternas tid genom att ha för långa enkäter som ska besvaras, utan att man istället 

håller enkäten kort och koncis. 
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I enkäten har jag inte heller någon kontroll över bortfallet, eftersom jag inte hade kontroll över 

det totala antalet lärare som rektorerna skickade ut till. Jag bedömde dock att enkäten fungerade 

som indikation på vilka typer av resursmaterial som var lämpligt att analysera vidare. Ett annat 

problem som kan tänkas uppstå när man använder en enkätstudie som urvalsinstrument, är att 

man inte med säkerhet kan veta vilka material som respondenterna svarar att de använder sig 

av. Detta kan i sin tur medföra att jag som skribent erhåller material där det inte finns så 

mycket information att hämta kring mitt valda område, eller som är svåranalyserat. Detta och 

att jag valde att inte nämna området geometri i min enkätundersökning, för att inte begränsa 

respondenterna i sina svar. 

Dock kan det också vara fördelaktigt, vilket jag också anser att det i detta fall var, då jag fick 

chansen att analysera material som var mindre anpassade och inriktade på området 

utomhusmatematik, vilket också har lett till vissa resultat i denna studie. Det handlar helt enkelt 

om att analysera de resurser som lärarna sannorlikt använder, inte nödvändigtvis det material 

som är väl anpassat till en viss pedagogik. I början var jag lite tveksam till om sajten lektion.se 

skulle gå att analysera, med tanke på att jag inte med all säkerhet kan veta att det är just dessa 

uppgifter som respondenterna har använt i sin planering och undervisning. I efterhand är jag 

dock nöjd med mitt val, då lektion.se är en sajt som många lärare använder sig av. Som 

Gueudet (2015) och Liljekvist (2014) visat, granskas inte heller dessa uppgifter på samma sätt 

som ett läromedel, och utgör därför en annan sorts resurs för verksamma lärare. 

En kompletterande metod som i denna typ av studie skulle vara fördelaktigt att använda istället 

för eller som komplement till enkätstudien är intervjuer med ett antal verksamma pedagoger. 

Anledningen till detta är att vi på så sätt inte enbart skulle få reda på vilka resursmaterial som 

pedagogerna använder, utan också på vilka grunder de väljer dessa material och vilka kvalitéer 

de tycker att materialen har. 

7.3 Slutsatser 

Sammanfattningen av mina resultat är att vissa kompetenser och kunskapsnivåer inom 

geometriavsnitten i läromedel och övriga resursmaterial främjas mer än andra i utemiljön. 

Därför blir en växelverkan mellan den traditionella matematikboken och matematik i utemiljön 

allt viktigare. En slutsats utifrån studien är också att det är av vikt att verksamma lärare 

verkligen reflekterar över de uppgifter som de använder sig av i utemiljön, för att eleverna ska 
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utveckla sina kunskaper inom matematik på ett nyanserat och rikt sätt. För att uppnå detta bör 

man som lärare reflektera över vilka kompetenser och nivåer som den valda uppgiften främjar 

och vara klar med i vilket syfte den används, och vad som ska uppnås med uppgiften. Det är 

spännande och mycket glädjande att lärarhandledningarna till Favorit matematik som är en 

sådan vanlig matematikbok ger råd om hur lärare kan arbeta med utomhusmatematik, då ändå 

sammanlagt 27 uppgifter behandlade olika matematiska områden i utemiljön. Att forskning 

visar att många lärare baserar sina lektioner på matematikboken, det vet vi (se t.ex. Johansson, 

2006; Löwing, 2004; E. Bergqvist et al., 2010), och att då vanliga lärarhandledningar 

uppmärksammar utomhuspedagogiken för att förstärka elevernas inlärning, anser jag visar på 

att praktisk och teoretisk kunskap anses som viktigt hos läromedelsförfattarna. Lika så gäller 

lektion.se som sammanlagt har 299 uppgifter kring utomhusmatematematik inom olika 

områden. Vilket jag också tycker tyder på en efterfrågan efter alternativa undervisningsformer 

och uppgifter anpassade till olika miljöer, eftersom det är verksamma lärare som själva 

publicerar lektionsplaneringar där. Som analysen visar var det också sajten lektion.se som hade 

flest uppgifter som främjade problemlösningskompetensen, vilket kan ge en signal om att lärare 

anser att detta saknas i andra resursmaterial för utomhusmatematiken.  

7.4 Fortsatt forskning  

Nu när denna studie börjar lida mot sitt slut har jag fortfarande ett starkt intresse för detta 

område, och det vore därför fängslande och spännande om någon ville fortsätta i samma spår. I 

denna studie har jag fokuserat på vilka kunskaper och kompetenser som främjas i olika 

resursmaterial i utomhusmatematiken, med fokus på geometriska objekt. Det skulle vara 

intressant om något gjorde en liknande studie, men att examensarbetaren eller forskaren då 

jämförde vilka kompetenser som främjades i resursmaterial för utomhuspedagogik och 

matematikböcker som eleverna själva arbetar med, för att därigenom se hur det skiljer sig åt 

och vilka lärande möjligheter uppgifterna ger. Ytterligare en aspekt som skulle kunna 

undersökas vidare är en innehållsanalys utifrån Van Hielens nivåer, och att man kompletterar 

med de tillhörande undervisningsfaserna, genom klassrumsobservationer. Det finns antagligen 

även ett flertal av andra infallsvinklar och aspekter som skulle kunna utgöra en viktig studie 

kring andra matematiska områden, såsom till exempel taluppfattning, för hur många kottar 

finns det egentligen i skogen?   
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Bilaga 2 Informationsbrev  

Utomhusmatematik 

Information och förfrågan om att medverka i en enkätstudie kring läromedel för utomhusmatematik.  

Hej!  

Mitt namn är Josefine Persson och jag är lärarstudent vid Karlstads Universitet, och är nu inne 

på mitt sista år. Just nu skriver jag mitt examensarbete, inom ämnet matematik. Syftet med min 

undersökning är att analysera några utomhuspedagogiska idéböcker/läromedel, med fokus på 

området geometri. För att veta vilka idéböcker/läromedel som används ute i skolorna kommer 

en enkät att skickas ut. Enkäten vänder sig till verksamma lärare inom grundskolans tidigare år 

som undervisar inom ämnet matematik. Jag har därför skickat denna enkät till dig, via din 

rektor. Deltagandet i studien innebär att besvara en kort enkät bestående av tre frågor, och den 

tar endast några minuter att fullfölja.  

Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga, inga uppgifter om deltagande 

respondenter kommer att synas i den färdiga uppsatsen. Inga data, förutom sammanställningen 

kommer att sparas. Svaren från enkäten kommer enbart att användas i denna studie och inte för 

andra ändamål.  

Väljer du att delta gör du detta genom att besvara denna enkät, och i samband med detta ger du 

också ditt samtycke till att medverka i studien. Deltagandet i studien är helt frivilligt, och du 

kan när som helst välja att inte längre delta i undersökningen. 

Resultatet av den färdiga studien kommer att publiceras i mitt examensarbete och finnas till-

gängligt via Karlstads Universitet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Josefine Persson  

Josefine Persson              Handledare: Yvonne Liljekvist 

Lärarstudent vid Karlstads Universitet             Institutionen för matematik och datavetenskap 

                                       Karlstads Universitet  

               


