
 

 

 

 

 

Utomhusmatematik 

 
En studie om utomhusmiljöns påverkan på elevernas lärande 
__________________________________________________ 
Outdoor mathematics 

A study on the impact of the outdoor environment on students' learning 

__________________________________________________ 

Viktoria Jonsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram: Grundlärarprogrammet F-3 

Nivå/Högskolepoäng: 30 högskolepoäng 

Handledarens namn: David Taub 

Examinatorns namn: Yvonne Liljekvist 

Datum: 2019-08-18 

Löpnummer 



1 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom utförande av en learning study i tre klasser i årskurs 2, 

undersöka hur utomhusmatematik påverkar elevernas lärande samt hur man kan arbeta med 

analys av undervisningen. Jag valde att fokusera på ämnesområdet mätning, och genom ett 

förtest med eleverna identifierades den kritiska aspekten uppskattning av decimeter. Vid 

utförandet av min learning study utgår jag från en bok av Mun Ling Lo (2012). Jag använder 

mig bland annat av hennes modell av hur en learning study genomförs. Resultaten visar att alla 

tre klasser utvecklade kunskaper inom ämnesområdet längd. Från förtesterna kunde man se att 

eleverna låg lågt i antal rätta svar, från 15%. Men efter utomhuslektionen låg resultaten på från 

62% och uppåt. 

 

Nyckelord 

utomhusmatematik, längd, learning study, variationsteori 
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Abstract 

The purpose of this study is, by doing a learning study in three second grade classes, investigate 

how outdoor mathematics effects student learning and how to analyze teaching. I chose to focus 

on the topic measurement, and through a pretest with the students, the critical aspect was 

identified as estimation of decimeter. In carrying out my learning study, I use a book by Mun 

Ling Lo (2012). I use for instance, her model of how a learning study is carried out. The results 

show that all three classes developed knowledge about the topic length. From the pretests the 

results show that the students correct answers are as low from 15%. But after the outdoor lesson, 

the results were from 62% and upwards. 
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1 Inledning 

I en intervju med Anders Szczepanski, chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid 

Linköpings universitet berättar han att intresset för utomhuspedagogik nästan är obefintligt från 

Skolverket och universitetens sida (Sjöström, 2011). Szczepanski säger i intervjun att det finns 

många fördelar med utomhuspedagogik, om man ser till tidigare forskning. Några effekter av 

utomhuspedagogik som de nämner i artikeln är att eleverna är mer friska, sällan stressade, ökad 

koncentration samt att eleverna blir mer självständiga. Szczepanski säger även i artikeln att 

utomhuspedagogik inte endast behöver ske i naturen, utan det kan lika gärna vara på skolgården, 

i en park, museum eller i ett samhälle. I artikeln står det även att i dagens skola är det 

huvudsakligen klassrumsbaserad undervisning och utomhuspedagogik har inte samma status 

som klassrumsbaserad undervisning. Szczepanski diskuterar dock i intervjun att 

undervisningen heller inte endast ska vara utomhus. Han påstår att för att inlärningen ska bli så 

hög som möjligt handlar det om att variera dessa två (Sjöström, 2011). 

1.1 Bakgrund 

Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver att det huvudsakliga syftet med utomhusmatematik 

är att ta lärandesituationen från klassrummet, ut i samhället för att eleverna ska få erfarenheter 

och verktyg för att kunna reflektera över vad de kan använda sina kunskaper från ämnena till. 

De tar även upp att i princip alla ämnen i skolan kan använda utomhuspedagogik. Det är viktigt, 

speciellt i de tidiga skolåren, att variera undervisningen mellan klassrumsundervisning och 

utomhusundervisning för att eleverna ska möta ämnet både i teorin och praktiken. Haji, 

Abdullah, Maizora och Yumiati (2017) skriver att utomhusmatematik handlar om att göra 

aktiviteter utanför klassrummet. Utomhusmatematik fokuserar på aktivitet för både lärare och 

elever och kan utspela sig på platser såsom skolgården, parker eller olika platser i samhället. 

Att kunna använda sig av utomhusmatematik ger eleverna en annan miljö för lärande. Haji, 

Abdullah, Maizora och Yumiati skriver även att utomhusmatematik gör eleverna mer 

exalterade, vilket leder till ökat intresse för matematik. Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) 

är det viktigt att man som lärare inte ser utomhusmiljöer endast som den didaktiska frågan “var” 

när man planerar undervisning utan även “vad”-frågan borde behandlas. Dahlgren och 

Szczepanski skriver att genom att uppleva och studera olika miljöer med sinnena ger eleverna 

erfarenheter. Dessa upplevelser är svårt att endast läsa om i böcker. Utomhuspedagogik ger en 

mer konkret erfarenhet än att studera en bild eller text (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 
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Fägerstam och Grothérus (2018) skriver att det inte finns mycket forskning om 

utomhuspedagogik som utförs på skolgården, utan den mesta forskning om utomhuspedagogik 

fokuserar på utomhusmiljöer utanför skolan. Fägerstam och Grothérus skriver även att 

utomhuspedagogik är lättare att utföra på skolområdet då det tidsmässigt förenklar planeringen 

samt möjligheten att variera med klassrumsundervisningen. 

Vidare skriver Szczepanski (2007) att genom utomhuspedagogik kan även ett annat språk 

användas som inte finns i läro- och ordböcker. Med det menar Szczepanski att eleverna kan 

kommunicera med det som finns runt om dem samt att de tar in ny kunskap med hjälp av hela 

kroppen och fysisk aktivitet. Att vistas utomhus med eleverna, skriver Szczepanski, ger ett mer 

erfarenhetsbaserat lärande än i ett klassrum med mer abstrakt lärande. Carrier (2009) drar som 

slutsats i sin studie om utomhusmatematik att genom att vistas mer utomhus med eleverna och 

använda en mer aktiv undervisning kommer, framförallt för pojkar men även för flickor, skapa 

fler möjligheter för lärande. Genom att använda lärandestrategier som är mer autentiska och 

praktiska, visar Carriers studie att det gynnar eleverna. 

Lo (2012) ställer sig frågan “Vilken slags undervisning leder till effektivt lärande?”. Lo skriver 

att lärare borde fokusera på att undersöka vilken sorts lärande olika lärandestrategier leder till, 

istället för att jämföra vad olika lärandeteorier säger. Lo påstår att lärare behöver fler empiriska 

studier som visar hur man ska undervisa med vilket innehåll för att på bästa sätt öka elevernas 

lärande. 

Haji, Abdullah, Maizora och Yumiati (2017) skriver dock att lärare har svårt för att koppla 

matematiken till elevens omgivning. Likaså har eleverna svårt för att upptäcka saker i deras 

omgivning och koppla dessa till matematik. Med detta menar Haji med flera att eleverna inte 

utvecklar tillräckliga kunskaper för att kunna använda sig av matematiken i det vardagliga livet. 

Att ha kunskap om matematiska kopplingar innebär att kunna koppla matematikundervisningen 

med andra områden, till exempel samband mellan geometri och algebra. Haji med flera 

förklarar också att matematik handlar mycket om att kunna koppla det man lär sig till andra 

situationer och vardagliga händelser. Att arbeta med matematik utomhus kan utveckla dessa 

kunskaper. 

Likt det Haji med flera påstår, diskuterar även Dahlgren och Szczepanski (2004) att genom att 

vara utomhus ger eleverna ett perspektiv på att världen inte är uppdelad i ämnen som skolan 

utan att de olika ämnena samverkar med varandra. 
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Dahlgren och Szczepanski (2004) diskuterar att genom att använda sig av utomhusmatematik 

kan man öka elevernas motivation till ämnet, deras uppfattning om utomhusmiljön samt att 

ämnet blir mindre abstrakt för eleverna. Att använda utomhusmatematik för att synliggöra det 

abstrakta är användbart, speciellt i yngre åldrar. Med det menar Dahlgren och Szczepanski att 

teori och praktik samverkar och kan genom detta till exempel ge mer konkret erfarenhet till 

matematiska begrepp. Solem, Alseth och Nordberg (2016) skriver att mätning inom 

matematiken har många kopplingar till det praktiska hos eleverna. 

De skriver även att mätning är ett moment i matematiken som innehåller många begrepp, till 

exempel jämförelse. Oftast när man arbetar praktiskt inom mätning i matematiken handlar det 

om att jämföra. Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) kan alltså utomhusmiljön användas 

för att göra målen i läroplanen mer konkreta. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka utomhusmatematikens påverkan på elevernas utvecklande 

av kunskaper inom mätning. Syftet är även att undersöka hur utomhusmatematik kan användas 

samt analyseras för att öka elevernas lärande. 

Utifrån syftet har jag konstruerat denna frågeställning: 

• Hur påverkas elevernas kunskaper inom mätning utav utomhusmatematik? 

• Hur kan utomhusmatematik användas och analyseras vid arbete med mätning för att öka 

elevernas lärande? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Fägerstam (2012) skriver att i en undersökning hon genomfört under ett års tid, var matematik 

det ämnet som hade mest aktivitet utomhus. Dock skriver Fägerstam även att endast 14 procent 

av matematiklektionerna undervisas utomhus. Även Connor (u.å.) har undersökt hur 

utomhuspedagogik påverkar barn, men i yngre åldrar. Hon upptäckte att utomhuspedagogiken 

inte var alls omfattande i de tidiga skolåren. Connor skriver även att detta skulle kunna bero på 

att lärare saknar kunskap om vikten av utomhuspedagogik och hur man använder den. 
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1.3.1 Utomhuspedagogik som metod för att anpassa till fler elever 

Carrier (2009) genomförde en studie där hon undersökte vilka kunskaper eleverna utvecklar 

genom att använda utomhuspedagogik inom matematik och naturorienterande ämnen. 

Resultaten visar att gruppen som genomförde utomhuspedagogik ökade sina kunskaper mer än 

gruppen som endast fick klassrumsundervisning. Quibell, Charlton och Law (2017) har 

genomfört en liknande studie med något de kallar för wilderness schooling. Wilderness 

schooling är ett arbete som sker under flera dagar där all undervisning sker utomhus i svenska 

samt matematik. Syftet med deras studie var att studera sambandet mellan elevernas 

utvecklande av kunskaper och utomhuspedagogik. Även resultatet av deras studie visar att 

eleverna som utförde wilderness schooling ökade sina kunskaper mer än eleverna som fick 

klassrumsundervisning. Carrier (2009) skriver i sin studie att de som ökade sina resultat extra 

var pojkarna i gruppen som genomförde utomhuspedagogik. En styrka som wilderness 

schooling visade var att resultatet hos de eleverna med inlärningssvårigheter förbättrade sina 

kunskaper avsevärt mycket mer än de som fick klassrumsundervisning. De skriver även att 

genom att eleverna får använda alla sinnen, lukt, smak, känsel, hörsel och synen ökar 

motivationen till lärande. (Quibell, Charlton & Law, 2017). 

1.3.2. Utomhuspedagogikens olika användningsområden  

Wilhelmsson (2012) skriver om lärares intentioner med utomhuspedagogik och upptäckte att 

det finns fyra olika kategorier av lärare. Den första kallar hon för to inspire. Här tillhör de lärare 

som använder sig av utomhuspedagogik för att inspirera eleverna att använda sig av det de lärt 

sig i klassrummet. Då läggs det mycket fokus på den sociala delen av lärandet. Den andra 

kategorin kallar Wilhelmsson för to do. Här hamnar de lärare som utifrån det teoretiska delarna 

eleverna lärt sig, ska träna på att använda det i praktiken. Nästa kategori är to reinforce. Fokuset 

ligger då istället på att förstärka de kunskaper eleverna redan utvecklat i ett annat sammanhang. 

Till exempel om man diskuterat olika kretslopp i naturen, använder man utomhuspedagogik för 

att stärka de kunskaperna och göra dem mindre abstrakta. Den sista kategorin av lärare är to 

inquire. Med det menas att utomhuspedagogiken används för att träna elevernas metakognitiva 

tänkande. Det innebär enligt Wilhelmsson att utifrån de kunskaper de fått från klassrummet 

använder eleverna det utomhus för att ifrågasätta dessa kunskaper för att öka förståelsen för 

lärandeobjektet. 
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1.3.3 Elevers uppfattning av utomhusmatematik samt vikten av academic support 

I Fägerstams och Grothérus (2018) studie om elevers uppfattningar av utomhusmatematik 

skriver de att i princip alla elever tyckte det var roligt med undervisning utomhus och att det 

beror enligt eleverna på att de fick använda kroppen och vara mer fysiska i lärandet. Men de 

diskuterar även några nackdelar med utomhusmatematiken, vilket i de flesta fall hade med 

dåligt väder att göra. Även att eleverna uttrycker att det var roligt med utomhusmatematik såg 

Fägerstam och Grothérus ett annat problem med att vistas utomhus. Detta var något som 

Fägerstam och Grothérus kallar academic support. Med det menar de lärares förmåga att 

undervisa. Vissa elever tyckte det var svårt att bland annat förstå lärarens instruktioner. Något 

som dock kan vara en viktig aspekt att ha i åtanke, som Fägerstam (2012) skriver, är 

introduktionsperioden. Med det menar hon de första gångerna man använder sig av 

utomhusmatematik innan eleverna vänjer sig vid rutinerna. Fägerstam skriver att av disciplinära 

skäl kan lektionerna upplevas stökiga och oeffektiva. Men enligt Fägerstam anser lärare tycka 

det är värt det när man väl kommit över denna introduktionsperiod. 

 

1.3.4 Learning study som verktyg för att analysera undervisningen 

Ett sätt att analysera elevernas lärande kallas enligt Lo (2012) för learning study. En definition 

av learning study är som Kullberg, Runesson Kempe och Marton (2017) skriver, ett sätt för 

lärare att analysera elevernas lärande utifrån en teori. Detta förklaras mer i kapitel 2 (sid.13). 

I en rapport från Skolverket (2011) redogör dem för ett projekt som genomfördes i matematik 

genom en learning study. Syftet med projektet var delvis att ge matematikundervisningen ett 

lyft och få bort lärare från att vara så bundna till en lärobok, men syftet var också att lärarna 

skulle testa att använda sig av en learning study för att analysera sin undervisning och elevernas 

lärande. Skolverket definierar learning study som en iterativ process där man upprepar en 

lektionsplanering med fokus på ett speciellt lärandeobjekt för att förstå hur eleverna lär sig 

innehållet. Även fast många lärare i projektet upplevde att det tog tid att lära sig konceptet med 

en learning study skriver Skolverket att de flesta som deltog fortfarande använder sig av 

tankegången vid en learning study. Lärarna började fokusera på vad eleverna behöver lära sig 

och hur de kan ta till sig kunskaperna istället för att fokusera på att få en så bra lektionsplanering 

som möjligt. 
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1.3.5 Mätning 

Solem, Alseth och Nordberg (2016) skriver att mätning är en praktisk del inom matematiken 

som kan ha olika sammanhang. Det kan till exempel handla om vikt, tid eller längd. 

Mätning är en stor del av matematiken eftersom den har en stark koppling till praktiken. Den 

är även viktig för att mätning kan kopplas till många andra delar av matematiken. Till exempel 

talförståelse genom beräkning av måttenheter, eller geometri när area och omkrets mäts och 

beräknas. Skolverket (2018) skriver att för att förstå olika delar av matematiken behöver 

eleverna få förståelse för matematikens struktur och mönster. Utifrån det kan eleverna 

kommunicera om matematik och förstå sammanhang istället för att bara upprepa regler utan att 

få djupare förståelse för begreppen. Vidare skriver Solem, Alseth och Nordberg (2016) att 

många olika begrepp ingår i mätning. Oberoende av vad som ska mätas är jämförelse ett vanligt 

begrepp, alltså att man mäter i syfte med att jämföra något. I princip allt praktiskt inom mätning 

handlar om olika jämförelser. Vi jämför till exempel längd för att se om ett par byxor passar 

genom att jämföra byxorna med längden på benen. För att mätning ska ha ett sammanhang med 

praktiken behövs alltså jämförelse. Men i skolan används ofta mätning utan jämförelser. 

Undervisningen fokuserar mer på omvandling av olika måttenheter. Dessa färdigheter är 

nödvändiga, men för att de ska bli användbara i praktiken behövs jämförelser (Solem, Alseth 

och Nordberg, 2016). Skolverket (2018) skriver att för att eleverna ska förstå strukturen av 

matematiken behöver eleverna begreppsförståelse. De behöver förmågan att förstå ett fenomen 

beroende på vilket sammanhang begreppet används. Mätning kan till exempel betyda mätning 

av hastighet, mätning av en sträcka eller när man bakar. 
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2 Teori 

2.1 Variationsteori 

Enligt Lo (2012) fokuserar fenomenografi på hur människor uppfattar samma fenomen på olika 

sätt samt hur människor upplever samma situationer olika. I studier inspirerade av 

fenomenografi används observationer och/eller experiment för att undersöka människors 

upplevelser av ett fenomen. Lo beskriver fenomenografi som grunden för utvecklandet av 

variationsteori. Kullberg, Runesson Kempe och Marton (2017) förklarar variationsteori som en 

teori som synliggör skillnader i ett fenomen samt hur människor ser och upplever ett fenomen 

olika. Lo (2012) skriver att ett vanligt begrepp inom variationsteori är olika synsätt. Inom 

variationsteori har man förstått ett fenomen när man kan se fenomenet från olika synsätt, alltså 

att man ändrar och utvidgar hur man ser på fenomenet. Utifrån detta syftar variationsteori till 

att lärare måste lära sina elever kapaciteten till att se på fenomen från olika synsätt för att 

utveckla förståelse för fenomenet (Lo, 2012). Fortsättningsvis skriver Kullberg, Runesson 

Kempe och Marton (2017) att variationsteori bygger på att visa nödvändigheten av variation i 

undervisning för att alla elever ska få möjlighet att utveckla kunskaper om lärandeobjektet. Till 

exempel genom att möta olika strategier att jämföra olika längder och objekt ökar elevernas 

förståelse för uppskattning och mätning. 

Några centrala begrepp inom variationsteori är generalisering och kontrast. Generalisering 

innebär det som hela tiden är konstant med ett fenomen (Kullberg, Runesson Kempe, Marton, 

2017). Till exempel att en meter alltid är lika lång. Men enligt variationsteori, för att utveckla 

förståelse för fenomenet meter behövs en kontrast (Kullberg, Runesson Kempe, Marton, 2017). 

Till exempel jämföra en meter med en decimeter eller en centimeter. 

2.2 Analys av lärande utifrån variationsteori 

Lo (2012) skriver att för lärare ska kunna utveckla elevernas problemlösningsförmåga måste 

eleverna få undervisning i vad som är rätt och fel, inte bara vad som är rätt. Inom variationsteori 

har man förstått ett fenomen när man kan se olika aspekter av det i olika situationer. Lärare 

måste därför lära sina elever hur de kan se de olika aspekterna för att kunna lösa olika problem 

som uppstår. Även Skolverket (2011) skriver att elever ska utveckla kunskaper om hur man 

använder variation för att förstå ett lärandeobjekt. 

Detta görs, enligt Skolverket, genom att lärare analyserar vad i undervisningen som ska 

generaliseras samt vad som kan varieras. 
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Lo (2012) utgår från tre olika variationer vid analys av lärande. Dessa tre är elevers varierande 

uppfattningar om lärarens undervisning, lärares varierade syn på hur ett lärandeobjekt kan läras 

ut, samt hur man använder variation som riktlinjer för att skapa en planering. Kullberg, 

Runessson Kempe och Marton (2017) benämner dessa tre variationer som det sättet inom 

variationsteori som man analyserar lärande. 

2.3 Learning study 

Lo, Marton, Pang och Pong (2004) skriver att den grundläggande idén med learning study börjar 

med att läraren väljer ett lärandeobjekt. Efter det jämförs elevernas kunskaper i förhållande till 

lärandeobjektet, vad de förstår och vad som är den kritiska aspekten. När man identifierat den 

kritiska aspekten görs en planering för att behandla den kritiska aspekten. När denna är 

genomförd, analyseras elevernas lärande för att undersöka om den kritiska aspekten 

behandlades så att eleverna får ökade kunskaper om lärandeobjektet. Detta är sen en cirkulär 

process som genomförs flertalet gånger för att på effektivaste sätt behandla den kritiska 

aspekten av det valda lärandeobjektet. 

2.4 Förklaring av begrepp 

För att enklare förstå resultat samt analys av studien följer här en förklaring till de begrepp som 

används genom studien. 

Lärandeobjekt: Det innehållet i en planering eleverna förväntas lära sig. I den här studien är 

lärandeobjektet uppskattning av längd. 

Kritisk aspekt: De delar av lärandeobjektet som identifieras vara problematiskt för eleverna att 

förstå. Efter förtester med eleverna identifierades de kritiska aspekterna vara uppskattning av 

decimeter samt samband mellan olika måttenheter. 

Generalisering: De delar av lärandeobjektet som ska konstanthållas, alltså där undervisningen 

inte varieras. Generalisering i denna studie innebär måttenheternas egenskaper, alltså hur lång 

en decimeter är till exempel. 

Kontrast: De delar av lärandeobjektet som varieras för att elevernas förståelse för 

lärandeobjektet ska utvecklas. Kontrasten i studien blir därför när de olika måttenheterna ställs 

mot varandra. Vad det är för skillnader mellan till exempel en decimeter och en centimeter. 
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Längd: Längd kan betyda mycket, till exempel livslängd eller mäta en längd. I denna studie 

kommer jag använda begreppet som en beteckning för arbete med centimeter, decimeter och 

meter. 

2.5 Variationsteorins betydelse i studien 

Variationsteori kommer användas i studien genom utförandet av en learning study för att 

besvara syftet med studien. Utifrån de centrala begrepp samt en variant av Los modell av cykeln 

av en learning study kommer resultaten analyseras. I tabell 1 (se 3.3, s.19) görs en mer 

omfattande förklaring av hur varje steg kommer användas i studien. 

 

Figur 1:Inspirerad av Mun Ling Lo, 2012, Variation theory and the improvement of teaching and learning (s.33) 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Lo (2012) skriver att Learning study har utvecklats utifrån en metod som kallas lesson study. 

Syftet med en learning study är att visa elever samt lärare hur man lär ut ett visst innehåll (Lo, 

2012). Utifrån mitt syfte skulle en learning study resultera i en analys om eleverna utvecklar 

kunskaper om det valda lärandeobjektet vid användning av utomhusmatematik. Lesson study 

är en metod som fokuserar på att synliggöra och effektivisera lärandet hos eleverna under en 

viss lektionsplanering (Dudley, 2014). Utifrån mitt syfte skulle en lesson study visa hur en 

utomhuslektion kan se ut för att få en så bra undervisning som möjligt. Men eftersom jag vill 

undersöka vilka kunskaper utomhusmatematik kan leda till använde jag mig av en learning 

study. Vad som skiljer sig från en vanlig learning study är att jag inte filmade lektionen, utan 

istället hade en diskussion efteråt med läraren som genomfört lektionen. Detta för att det 

tidsmässigt skulle bli bättre. Hade jag valt att filma hade jag behövt ytterligare godkännande av 

föräldrar samt extra arbete med tekniken. 

Kullberg, Runesson Kempe och Marton (2017) skriver att en learning study är när en grupp 

lärare planerar, genomför och analyserar en lektion för att kunna utveckla elevernas kunskaper 

om lärandeobjektet. De skriver även att skillnaden mellan en learning study och en lesson study 

är att i en learning study använder man sig av variationsteori eller någon annan lärandeteori för 

att analysera lektionerna. De menar att man använder idéerna från variationsteori för att planera 

lektionen, till exempel genom att identifiera den kritiska aspekten i lärandeobjektet (Kullberg, 

Runesson Kempe och Marton, 2017). Genom learning study kommer även observationsstudie 

användas som metod. När man genomför observationer ökar förståelsen för elevernas lärande 

(Dimenäs, 2007). I den här studien blir även observation nödvändig för att besvara syftet. För 

att kunna analysera elevernas lärande mot lärandeobjektet under lektionen krävs en observation. 

I min learning study utgår jag ifrån variationsteori vid planering samt analysering av 

lektionerna. Genom att först verifiera den kritiska aspekten i lärandeobjektet kan jag identifiera 

vad min lektion behöver behandla och utifrån det kan jag planera min lektion. I analysen 

tillsammans med läraren som genomför lektionen utgår vi ifrån variationsteori genom att hela 

tiden arbeta mot en varierad undervisning samt att eleverna ska få kunskaper om 

lärandeobjektet och hur man kan använda sig av det på olika sätt. Kullberg, Runesson Kempe 

och Marton (2017) skriver att variationsteori syftar till att kunna ge eleverna verktyg för att 

kunna urskilja nya nivåer av lärandeobjektet.  
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3.2 Urval 

Studien genomfördes i tre klasser i årskurs två. Klass 1 är sexton elever, klass 2 är tretton elever 

och klass 3 är det sju elever. Anledningen till att antalet elever i klasserna är så olika är på grund 

av att innan studien inleddes fick alla vårdnadshavare skriva under ett samtyckesformulär (se 

bilaga 4). De elever som inte lämnade in den påskrivna lappen fick inte delta i studien. 

Jag valde att lärarna skulle utföra lektionsplaneringen i sina egna klasser. Det gjorde jag delvis 

för att de känner eleverna bättre, men även för att jag ska kunna observera vad som fungerar 

och inte fungerar med planeringen. Att inte samma lärare utför alla tre lektionsplaneringarna är 

på grund av att läraren inte ska bli van vid materialet. Detta för att alla klasser ska få samma 

förutsättningar. 

Vid val av lärandeobjekt inledde jag studien med att diskutera med min handledare vilket 

område inom matematik som lämpar sig för denna typ av studie och kom då fram till 

uppskattning av längd. Jag kollade med lärarna i klasserna om de hade arbetat med längd innan, 

vilket de inte hade. Efter det läste jag i Lgr11 (Skolverket, 2011) om vilka kunskapskrav som 

behandlar uppskattning av längd, vilket var följande ”Eleven kan göra enkla mätningar, 

jämförelser och uppskattningar av längder” (Skolverket, 2011, Läroplan för grundskolan samt 

för förskoleklassen och fritidshemmet) 

Utifrån detta kunskapskrav formulerade jag förtestet för att identifiera kritiska aspekter vid 

arbete med längd. 

Skolgården studien genomfördes på var på en landsbygdsskola med klasser från F-9. 

Skolgården var stor med mycket varierande miljöer för eleverna att använda sig av. 

3.3 Genomförande 

Innan studien genomfördes fick de deltagande lärarna läsa ett informationsbrev (se bilaga 5) 

samt skriva under ett samtyckesavtal (se bilaga 3). För att planeringen skulle få så bra 

förutsättningar som möjligt, förbereddes eleverna i god tid inför lektionen för att de inte skulle 

få en negativ erfarenhet av utomhusmatematik, till exempel genom av att inte ha lämpliga 

kläder. Wilhelmsson (2012) skriver att lärare ofta kan hindras från att använda 

utomhuspedagogik på grund av elevernas brist på bra kläder. Noga förberedelse påstår 

Wilhelmsson kan hindra detta och hindrar därigenom att eleverna får en negativ uppfattning av 

utomhuspedagogiken.I följande tabell förklarar jag hur jag använder mig av de olika stegen i 

figur 1 (se sida 16). 
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Tabell 1: Utifrån figur 1 (s.16) 

  

  

Klass 1 

 

Klass 2 

 

Klass 3 

Välj ett ämnesområde 

för studien 

Längd valdes som ämnesområde Längd valdes som 

ämnesområde 

Längd valdes som ämnesområde 

Bestäm ett preliminärt 

lärandeobjekt 

Utifrån kunskapskraven valdes 

uppskattning av längd som 

lärandeobjekt 

Utifrån kunskapskraven valdes 

uppskattning av längd som 

lärandeobjekt 

Utifrån kunskapskraven valdes 

uppskattning av längd som 

lärandeobjekt 

Diagnostisera 

elevernas 

lärandesvårigheter 

Eleverna utförde ett förtest för att 

definiera de kritiska aspekterna 

med lärandeobjektet. 

Eleverna utförde ett förtest för 

att definiera de kritiska 

aspekterna med lärandeobjektet. 

Eleverna utförde ett förtest för att 

definiera de kritiska aspekterna med 

lärandeobjektet. 

Bekräfta 

lärandeobjektet och 

dess kritiska aspekter 

Utifrån förtesterna identifierades 

de kritiska aspekterna vara 

uppskattning av decimeter samt 

samband mellan olika 

måttenheter. 

Utifrån förtesterna 

identifierades de kritiska 

aspekterna vara uppskattning av 

decimeter samt samband mellan 

olika måttenheter. 

Utifrån förtesterna identifierades de 

kritiska aspekterna vara uppskattning 

av decimeter samt samband mellan 

olika måttenheter. 

Planera lektionen Utifrån den kritiska aspekten 

gjordes en lektionsplanering (se 

bilaga 2) 

Utifrån observation av första 

lektionen samt diskussion med 

lärare gjordes förändringar i 

planeringen (se bilaga 2) 

Utifrån observation av andra lektionen 

samt diskussion med lärare gjordes 

förändringar i planeringen (se bilaga 2) 

Utför och observera 

lektionen 

Efter planeringen är gjord 

kommer läraren i klassen utföra 

planeringen. 

Efter planeringen är gjord 

kommer läraren i klassen utföra 

planeringen. 

Efter planeringen är gjord kommer 

läraren i klassen utföra planeringen. 

Utvärdera elevernas 

lärande 

Efter lektionen kommer eleverna 

få göra ett eftertest som visar 

vilka kunskaper eleverna 

utvecklat. 

Efter lektionen kommer 

eleverna få göra ett eftertest 

som visar vilka kunskaper 

eleverna utvecklat. 

Efter lektionen kommer eleverna få 

göra ett eftertest som visar vilka 

kunskaper eleverna utvecklat. 

Utvärdera den 

övergripande verkan 

av studien 

När cykeln har upprepats i alla tre 

klasser analyseras resultatet av 

studien. 

När cykeln har upprepats i alla 

tre klasser analyseras resultatet 

av studien. 

När cykeln har upprepats i alla tre 

klasser analyseras resultatet av studien. 

Rapportera resultaten 

av studien 

Studien publiceras enligt 

Karlstads universitets 

bestämmelser. 

Studien publiceras enligt 

Karlstads universitets 

bestämmelser. 

Studien publiceras enligt Karlstads 

universitets bestämmelser. 
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3.3.1 Förtest 

Alla elever började med att göra ett förtest (se bilaga 1) för att upptäcka vilka kritiska aspekter 

med lärandeobjektet lektionen ska behandla. Anledningen till att alla gjorde testerna samtidigt 

är för att jag skulle få resultatet av alla klasser samtidigt. Utifrån förtesterna kunde man se att 

den kritiska aspekten i lärandeobjektet var uppskattning av decimeter samt sambandet mellan 

måttenheterna. 

3.3.2 Lektionsplanering 

Utifrån den identifierade kritiska aspekten gjordes den första planeringen. För att hitta 

inspiration till planeringen använde jag mig av www.lektion.se. Den första lektionsplaneringen 

gick ut på att eleverna ska göra uppdrag för att sedan få bokstäver som bildar två ord. Eleverna 

arbetade i grupper. Läraren i klassen genomförde min planering medan jag observerade 

eleverna och lektionen för att upptäcka utvecklingsområden i planeringen. Efter lektionen satt 

jag och läraren ner och diskuterade vad som behövdes utvecklas i planeringen för att eleverna 

ska öka sitt lärande. 

I nästa klass använde nästa lärare den ändrade lektionsplaneringen (se bilaga 2). De 

förändringar som gjordes var att vi delade upp frågorna i tre delar: uppskatta, mäta, testa. Med 

tre frågor i varje del ska det underlätta för läraren genom att man kan ge tre frågor direkt till 

eleverna. Även konceptet med bokstäver togs bort på grund av att det inte är ett moment som 

arbetar mot lärandeobjektet. Även frågorna omformulerades. Jag observerade återigen klassen 

och analyserade hur planeringen fungerade samt upptäckte eventuella brister i planeringen. 

Likaså som efter första lektionen satte jag och läraren ner och diskuterade eventuella 

förändringar i planeringen för att göra ändringar till sista klassen. 

I tredje och sista klassen fick de göra den sista planeringen (se bilaga 2). Till den sista lektionen 

togs frågorna 4-6 bort helt. Detta för att lektionen ska fungera tidsmässigt samt att dessa frågor 

inte fokuserade på lärandeobjektet, mer om detta diskuteras i resultatdelen. Läraren får mer tid 

till fler elever och hinner diskutera med eleverna vad de kommer fram till, istället för att stressa 

igenom alla frågor. 

 

 3.3.3 Eftertest 

Efter lektionen gjorde klasserna ett eftertest. Testet ser likadant ut som förtestet för att lättare 

kunna mäta kunskaperna. Hade jag använt mig av en learning study i mitt arbete som lärare 

hade jag förmodligen ändrat frågorna utefter att jag ändrar i lektionsplaneringen. Men för att 

lättare kunna analysera resultaten i studien valde jag att använda samma frågor i båda testen. 
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3.4 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att en viktig faktor när man diskuterar forskningsetiken i en 

undersökning är hur mycket man riskerar jämfört med hur mycket man vinner. Till exempel 

måste metoden på bästa sätt besvara syftet och frågeställningen undersökningen har. För att 

besvara mitt syfte har jag valt att utföra en learning study utifrån variationsteori. 

För att följa forskningsetiken, enligt Vetenskapsrådet, i en undersökning måste man reflektera 

över hur undersökningen kan och kommer att påverka de inblandade personerna samt hur deras 

uppgifter behandlas. Därför har jag valt att inte använda personuppgifter i undersökningen då 

det inte påverkar reliabiliteten eller validiteten i min undersökning. Det är även viktigt som 

utförare av undersökningen att man hela tiden är objektiv och att man hela tiden är kritisk till 

det materialet man får fram för att kunna se eventuella brister (vetenskapsrådet, 2017). 

Vetenskapsrådet (2017) skriver också att när man gör en undersökning där människor är 

inblandade finns fyra huvudkrav att utgå ifrån för att skydda deras identitet. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet förklarar att informationskravet handlar om att all information ska delges till 

alla som berörs av undersökningen. Syftet med undersökningen måste tydligt framgå till de som 

medverkar samt vilka eventuella risker det finns med undersökningen och hur deltagarnas 

uppgifter behandlas. För att uppfylla detta krav har lärarna samt föräldrar till elever fått läsa ett 

informationsbrev där syftet med studien tydligt framgår. Vidare skriver vetenskapsrådet att 

samtyckeskravet innebär att man måste ha alla deltagares samtycke till att till exempel dela 

information och så vidare. Lärarna samt elevernas föräldrar fick i uppstarten av studien skriva 

under ett samtyckesavtal där villkoren för deltagande är tydligt skrivet. De elever vars 

vårdnadshavare inte skrev under, deltog heller inte i studien. 

Konfidentialitetskravet, skriver vetenskapsrådet, innebär att deltagarna ska i största möjliga 

mån hållas konfidentiella. Jag har valt att inte använda personuppgifter i uppsatsen då det inte 

påverkar resultatet av min studie. Med nyttjandekravet syftar Vetenskapsrådet till de insamlade 

personuppgifterna och hur man använder sig av dem. Man får inte sprida personuppgifter till 

andra än de som är inblandade i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

3.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Ejvegård (2003) skriver att för ett arbete ska vara av vetenskapligt värde måste reliabiliteten 

och validiteten vara hög. Bell (2000) skriver att reliabilitet betyder att arbetet är pålitligt. 
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Med det menar Bell att arbetet har hög reliabilitet om olika typer av undersökningar med lika 

förutsättningar kommer fram till samma sak. För att få så hög reliabilitet som möjligt i denna 

studie har jag valt att utföra den i tre klasser, med en ny lärare i varje klass. Detta för att klassen 

som gör första lektionen och den som gör sista lektionen ska få samma förutsättningar än om 

det varit samma lärare som genomfört lektionen i alla tre klasser. För att höja reliabiliteten 

ytterligare valde jag att jag inte skulle genomföra min egen lektionsplanering i klasserna. Dels 

för att jag skulle få möjlighet att observera lektionen, dels för att se hur en annan lärare tar emot 

planeringen vilket ökar reliabiliteten. 

Validitet kan jämföras med giltighet skriver Bell (2000). Med det menas, som även Ejvegård 

(2003) skriver, att en hög validitet innebär att arbetet fokuserar på det som ska besvaras. 

Validitet innebär alltså i hur hög grad arbetet behandlar syftet och frågeställningen. I min studie 

kan låg validitet innebära att fokus ligger för mycket på planeringen av lektionen eller lärarens 

arbete än elevernas möjlighet till ett varierat lärande. En learning study utifrån variationsteori 

handlar om att kunna behandla ett visst lärandeobjekt på olika sätt i undervisningen för att 

eleverna ska få bredare förståelse för lärandeobjektet. För att öka validiteten i studien valde jag 

att med hjälp av lärarna i klassen genomföra lektionen. Förutom att jag får mer möjlighet att 

observera lektionen, har vi även diskuterat tillsammans efter varje lektion vilka förändringar 

som behövs göras för att tydligare synliggöra lärandeobjektet och behandla de kritiska 

aspekterna. 

I det här avsnittet menas generalisering som hur generaliserbar studien är, inte som förklarat 

ovan (se 2.4). Dimenäs (2007) skriver att urvalet är avgörande för hur generaliserbar studien är. 

Med det menar han att resultatet ska kunna säga något generellt om undersökningsgruppen, 

utan att undersöka alla som tillhör gruppen. Inom fenomenografi är det svårt att ställa höga krav 

på generalisering enligt Dimenäs. Inom fenomenografi handlar kvalitativa undersökningar mer 

om att upptäcka samt analysera de variationer som finns inom undersökningsgruppen 

(Dimenäs, 2007). Dimenäs skriver även om analytisk generalisering som betyder att en mindre 

studie kan fungera som underlag för vidare liknande studier. 
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4 Resultat och analys 

Eftersom denna studie har varit en cirkulär process där analysen sker kontinuerligt med varje 

klass kommer i det här avsnittet både resultat samt analys behandlas. Jag valde att använda mig 

av procent vid mätning av för- och eftertesterna då klasserna var olika stora.  

4.1 Klass 1 

Klass 1 bestod av 16 elever och det är klassen som utförde den första lektionen (se bilaga 2). 

Efter förtestet sammanställde jag elevernas resultat i figur 2 nedan. Utifrån elevernas förtest 

identifierades uppskattning av decimeter vara den kritiska aspekten. Fråga två och fem har lägst 

andel svarat rätt på, vilket är frågor om decimeter. Klassen har tidigare inte arbetat med längd 

eller mätning. På fråga tre svarade de flesta eleverna lärarens linjal, vilket visar på kunskap om 

att linjalen är en meter, men de kan inte koppla detta till ett annat föremål. Utifrån förtestet visar 

eleverna på medvetenhet om vad en meter är, men när de ska koppla detta till andra begrepp så 

som centimeter eller decimeter eller uppskattning av dessa, blir det svårare. Utifrån detta 

resultat identifierades uppskattning av decimeter som den kritiska aspekten av lärandeobjektet. 

 

Figur 2, Resultat av förtest klass 1, antal rätt (blått), antal fel (rött) 
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För att lektionen skulle behandla den kritiska aspekten valdes ett antal frågor som eleverna 

skulle svara på. Dessa frågor utgår ifrån att jämföra, uppskatta samt mäta de olika längderna för 

att kunna se sambandet mellan dem. För att eleverna ska få möta de kontraster som behandlar 

de kritiska aspekterna fokuserar frågorna mycket på att jämföra och uppskatta de olika 

längderna. För att generalisera måttenheterna inleddes lektionen med att visa på en meterlinjal 

hur lång varje måttenhet är. Under den första lektionen upptäcktes snabbt tre faktorer som 

gjorde att fokuset inte hamnade på den kritiska aspekten av lärandeobjektet. Den första faktorn 

var tidsmässig. Planeringen var alldeles för lång, vilket ledde till att alla grupper inte hann 

färdigt med hela planeringen. Den andra faktorn är momentet med bokstäverna. Eleverna hade 

för mycket fokus på att så snabbt som möjligt få en ny bokstav att den kritiska aspekten i 

lärandeobjektet inte var möjlig att fokusera på. Den tredje faktorn var grupparbete. Frågorna 

upplevdes som möjliga att utföra själva och eleverna tyckte därför det var svårt att arbeta 

tillsammans i en grupp. 

Efter diskussion med läraren i klassen samt resultaten från eftertestet gjordes en del 

förändringar. För att spara tid men även för att rikta fokuset i lektionen mot den kritiska 

aspekten togs momentet med bokstäver bort samt att frågorna delades in i tre delar (se bilaga 

2). Frågorna delades in i tre delar för att eleverna ska arbeta med en del i taget, sedan diskutera 

med läraren vad de kommer fram till vilket ger läraren mer tid än innan, när de gjorde en fråga 

i taget. Även frågorna formulerades om för att inbjuda till grupparbete. I klass 1 var det väldigt 

rörigt, bland annat för att grupperingen inte var optimal. Läraren satte ihop grupper i 

klassrummet precis innan de gick ut. Medan i klass 2 och 3 använde man färdiga grupper som 

de innan planerat noga samt att eleverna har arbetat i dessa grupper tidigare. Som lärare är det 

viktigt att även kunna skapa grupper som hjälper det fortsatta lärandet. Wilhelmsson (2012) 

skriver att genom ett arbetssätt med grupparbete förespråkas ett lärande byggt på samarbete och 

socialisering där eleverna kan dela erfarenheter med varandra för att utveckla kunskaperna.  
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Efter lektionen utförde klassen ett eftertest. Jämför man för- och eftertest med varandra kan 

man se att elevernas kunskaper har ökat efter lektionen (se figur 3 nedan). De frågor som 

behandlar den kritiska aspekten av lärandeobjektet är fråga två och fem, vilket är några av de 

frågor som skiljer sig mest resultatmässigt från förtestet. Utifrån dessa resultat behölls frågorna 

förutom ändringarna som nämns ovan. 

 

Figur 3, eftertest i klass 1. Antal rätt (blått) och fel (rött) i procent. 

 

4.2 Klass 2 

I klass 2 var det 13 elever. De utförde den andra lektionen (se bilaga 2).  

Jämför man alla tre klasser i förtestet är klass 2 den klassen med lägst resultat. Precis som klass 

1 har klass 2 samma problematik med fråga två och fem (figur 4 nedan). Men här är även fråga 

ett och fyra svår som handlar om centimeter. Fråga tre är frågan med bäst resultat, vilket är att 

uppskatta en meter. Svårigheterna med fråga sex kan man koppla till problematik att förstå 

begreppet centimeter, eftersom de enligt fråga tre förstår hur mycket en meter är. Även här var 

det många av eleverna som svarade lärarens linjal på fråga tre om uppskattning av meter. 
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Figur 4, förtest i klass 2. Antal rätt (blått) och fel (rött) i procent. 

Utifrån de förändringar som gjordes efter klass 1 med samma kritiska aspekt, utfördes lektionen 

på samma sätt som innan. Läraren börjar med att visa de olika måttenheterna på en linjal för att 

generalisera begreppen centimeter, decimeter samt meter. Kontrasterna i lektionen är återigen 

att uppskatta, jämföra samt mäta med de olika måttenheterna. På andra delen av uppgiften 

(frågorna 4–6), var det ungefär hälften av grupperna som kom fram till “rätt” svar. Alltså att 

det ska vara hundra centimeter på en meter. Den andra halvan hade räknat ut allt mellan 53–92 

centimeter. Detta är egentligen inte en svaghet i planeringen, utan öppnar ett tillfälle att 

diskutera med eleverna om varför de fick olika resultat, vårt mätsystem, andra mätsystem osv. 

Men eftersom detta inte behandlar lärandeobjektet eller den kritiska aspekten, gör det att 

frågorna inte får ett samband med lärandeobjektet eftersom det inte finns utrymme för 

diskussion. Hade det varit en större studie med fler lektioner hade en utgång av detta kunnat 

vara att diskutera med eleverna nästkommande lektion om olika mätsystem. 

Men eftersom utrymme inte fanns till det här togs istället dessa frågor bort från planeringen 

inför nästa klass. Efter diskussion med läraren i klassen gjordes två större ändringar av 

planeringen. Frågorna 4–6 togs bort, den andra är på de tre sista frågorna. De är omformulerade 

för att inbjuda eleverna till att mäta saker på skolgården istället för att hitta en annan lika lång 

pinne till exempel. Det är också omformulerat för att locka till att hitta mer än en sak. 

Eftertestet i klass 2 påvisar ökade kunskaper inom samtliga frågor. Andelen rätta svar på fråga 

sex skulle kunna vara en påverkan av elevernas varierade resultat när de skulle mäta antalet 

centimeter på en meter, samt att pedagogen inte hade möjlighet till diskussion med eleverna 

varför de kom fram till olika resultat. 
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Eleverna visar på kunskaper om uppskattning av meter vilket tyder på att eleverna förstått 

begreppet meter men enligt fråga sex inte sambandet mellan centimeter och meter. Utifrån 

analysen av eftertesterna togs frågorna om mätning bort, som nämnt ovan. 

 

Figur 5, eftertest i klass 2. Antal rätt (blått) och fel (rött) i procent 

4.3 Klass 3 

Klass 3 var sju elever. Denna klassen är den sista som får utföra lektionen. 

Procentuellt ligger denna klass lite högre kunskapsmässigt än klass 1 och 2. Den fråga klass 3 

har svårast för är fråga fyra som handlar om centimeter till decimeter, se figur 6 nedan. Men 

även fråga ett och fem har mindre än 50% svarat rätt på. Likt klass 2 är det dessa frågor som 

utgör den kritiska aspekten i lärandeobjektet. 

 

Figur 6, förtest i klass 3. Antal rätt (blått) och fel (rött) i procent. 
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Några sista ändringar gjordes utifrån klass 2. Nu bestod lektionen av två delar: uppskatta och 

jämföra. Först får eleverna, precis som klasserna innan, se hur mycket en meter, en decimeter 

och en centimeter är. Sedan ska de hitta föremål som är lika långa som dessa tre. Efter det ska 

de använda sina föremål för att hitta saker på skolgården som är lika långa. Den kritiska 

aspekten behandlas nu genom uppskattning av längd för att sedan använda dessa för att koppla 

till föremål på skolgården. Med mindre delar i planeringen fick läraren tid att diskutera de olika 

begreppen med eleverna och skillnaden mellan dessa. 

Många av eleverna mätte och genomförde uppgifterna på olika sätt. Klass 3 visade på varierat 

tänkande när de satte ihop flera föremål för att få den längden de ville ha. 

Enligt Wilhelmsson (2012) bör lärare uppmuntra och utmana eleverna i kreativt tänkande på 

grund av att genom det kan eleverna utveckla ökad förståelse för lärandeobjektet. 

Klass 3 var väldigt kreativa vid samlandet av föremålen samt att ta olika föremål och sätta ihop 

så det blev önskad längd. Vissa elever i klasserna hämtade föremål utan eftertanke medan andra 

var mer strukturerade och tittade först ungefär hur långt det var för att sedan leta efter föremål.  

Klass 3 visar efter testerna på utvecklad kunskap om lärandeobjektet samt den kritiska aspekten. 

Frågan med lägst rätta svar, liksom på förtestet, är fråga fyra med 71% rätta svar, se figur 7 

nedan.  

 

Figur 7, eftertest i klass 3. Antal rätt (blått) och fel (rött) i procent 
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4.4 Utomhusmatematikens betydelse 

Syftet med studien var inte att bevisa att utomhusmatematik är bättre än traditionell 

undervisning i klassrummet, utan att undersöka om eleverna utvecklar kunskaper även vid 

användande av utomhusmatematik. För att undersöka om lärandeobjektet tillämpas bäst 

inomhus eller utomhus behövs en annan metod användas. Syftet med studien var att undersöka 

om utomhusmatematik fungerar som metod för att öka elevernas kunskaper. Wilhelmsson 

(2012) skriver att lärares uppfattningar av utomhuspedagogik skiljer sig mycket åt. Många 

hindras att gå ut för att de ser vädret som ett hinder. 

Beroende på lärares olika erfarenheter och uppfattningar påverkar enligt Wilhelmsson även 

målet med utomhuspedagogiken och kan därför variera stort mellan lärare. Szczepanski (2007) 

skriver att lärare behöver kunna läsa landskap. Med det menar han bland annat att ha förmågan 

att kunna undervisa i landskapet samt att veta hur man förhåller sig till olika elevgrupper i olika 

väderförhållanden. 

Enligt Skolverket (2011) tyder det på professionalism att ha kunskap om vilket arbetssätt som 

passar för att kunna urskilja lärandeobjektet samt när man ska använda sig av vilket arbetssätt. 

Skolverket skriver även att genom att använda sig av variationsteori vid lektionsplanering får 

man vetskap om vilka kritiska aspekter som ska konstanthållas och vilka som behöver varieras 

(Skolverket, 2011). Genom att behöva jämföra och uppskatta föremål från skolgården blev det 

mer konkret för eleverna och de kunde lättare greppa de olika längderna. Wilhelmsson (2012) 

skriver att aktiva uppgifter där resultatet är konkret stärker lärandet och eleverna får känslan av 

att de klarat av något. Detta, skriver Wilhelmsson, är extra viktigt för de eleverna med 

lärandesvårigheter. Det resultatet av studien visar är att utomhusmatematik kan vara användbart 

inom detta lärandeobjekt. Detta betyder inte att man endast ska använda sig av 

utomhusmatematik vid undervisning av längd. Undervisningen bör varieras för att nå ut till alla 

elever, vilket man kan se ibland annat Carriers (2009) samt Quibells, Charltons och Laws 

(2017) studier om sambandet mellan elevernas utvecklande av kunskaper och 

utomhusmatematik. I Carriers studie visar resultaten att pojkarna gynnades extra av 

utomhusmatematik. Quibell, Charlton och Law (2017) påpekar i deras studie att de som 

gynnades bäst i deras studie var de elever med inlärningssvårigheter. 

4.5 Sammanfattning 

Utifrån förtestet eleverna gjorde identifierades uppskattning med måttenheten decimeter som 

den kritiska aspekten av lärandeobjektet uppskattning av längd. 
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För att analysera elevernas lärande mot den kritiska aspekten utfördes en learning study i tre 

klasser i årskurs två. Efter varje klass deltagit i lektionen gjordes ett eftertest för att fastställa 

vilka kunskaper eleverna utvecklade av att arbeta med lärandeobjektet utomhus. Efter varje 

klass reviderades lektionsplaneringen för att ge eleverna möjlighet till ett varierande arbetssätt 

för att utveckla kunskaper om lärandeobjektet och den kritiska aspekten. Med varierande 

arbetssätt för att lära ut lärandeobjektet förklarar Lo som de medvetna val lärare gör om 

lärandeobjektet. Till exempel om det som ska läras ut bör ske konstant eller varierat (Lo, 2012). 

Generaliseringen, det konstanta i lektionen, blev varje måttenhets egenskaper, alltså se hur lång 

varje måttenhet är. Kontrasten i lektionen blev sedan att eleverna jämförde och använde 

måttenheterna för att upptäcka utomhusmiljön. Utifrån eftertesterna utvecklade samtliga klasser 

kunskaper inom lärandeobjektet specifikt inom det som identifierades som den kritiska 

aspekten i lärandeobjektet. Innan utomhuslektionen kunde bara några enstaka elever i varje 

klass skriva ett föremål som är en decimeter och hur många centimeter en decimeter är ungefär. 

Men efter lektionen kunde de flesta eleverna svaret på dessa frågor. 

Detta visar på ett användbart sätt för att undervisa om längd, men undervisningen måste 

fortfarande varieras för att passa alla elever. Skolverket (2011) skriver att tar lärare hänsyn till 

de kritiska aspekterna i lärandeobjektet när man planerar sin undervisning och inte tar för givet 

att eleverna lär sig detaljerna kommer kvalitén på undervisningen att stärkas. Wilhelmsson 

(2012) skriver att leken är viktig när man ska använda sig av utomhuspedagogik. Eleverna ska 

få en positiv upplevelse av att vara utomhus och det ska vara en tid för lugnt lekande med inslag 

av skolarbete. Genom att eleverna inte behövde beräkna olika längder i denna learning study 

blev det lite mer arbete med jämförelse och uppskattning när de istället fick använda andra 

föremål för att mäta. 

Genom resultatet av den här undersökningen kan man se att eleverna fick ökade kunskaper om 

de kritiska aspekterna som upptäcktes vid förtesterna, alltså uppskatta och jämföra bland annat 

decimeter. Skolverket (2011) skriver att genom att utföra learning studies mer i arbetet blir 

undervisningen mer inriktad till de kritiska aspekterna i ett lärandeobjekt. Lärarna får mer fokus 

på hur eleverna tar till sig ett innehåll och utifrån det väljer ett lämpligt arbetssätt. 

Utomhusmatematik bör ses som ett verktyg tillsammans med den traditionella undervisningen 

för att eleverna ska få uppleva lärandeobjektet på olika sätt för att få en bredare förståelse. 

Genom en planering med användande av olika material, såsom pinnar och linjaler, för att sedan 

kunna hitta andra föremål som är lika gav eleverna möjlighet till varierat tänkande. 
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Genom att fortsätta göra learning studies ger det möjlighet till att utveckla elevernas kunskaper 

även vid utomhuspedagogik. Wilhelmsson (2012) påstår att utomhuspedagogik är bra för just 

för att kunna inspirera eleverna till fortsatt lärande. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av studien utifrån syftet och frågeställningen. Kapitlet börjar 

med en resultatdiskussion som utgår från frågeställningen, efter det följer en slutsats av 

resultatet samt metoddiskussion och framtida studier. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur påverkas elevernas kunskaper inom mätning utav utomhusmatematik? 

Syftet med denna studie var inte att bevisa att utomhusmatematik är bättre än traditionell 

klassrumsundervisning, utan att undersöka om eleverna utvecklar kunskaper av 

utomhusmatematik. Wilhelmsson (2012) skriver att det finns många olika anledningar för 

användning av utomhuspedagogik. Lärarnas anledningar är olika, men de flesta använder det 

som komplement till den traditionella klassrumsundervisningen. Detta för att eleverna ska få se 

en mer helhet i ett lärandeobjekt. Med det menar Wilhelmsson att lärandeobjektet planeras 

oftast inomhus för att sedan komplettera med utomhusundervisning, istället för att se 

utomhusundervisningen som ett alternativ för klassrumsundervisningen. Dahlgren (2007) 

skriver att lärande är ett växelspel mellan teori och praktik, mellan egna upplevelser och 

kunskap från böcker, mellan undersökande och funderingar. Skolan har gått över mycket till 

teori. Dahlgren skriver att förr lärde vi oss genom praktiskt arbete på till exempel gårdar. Men 

när skolan växte fram blev betydelsen av boklig bildning mycket mer dominant. Enligt 

Dahlgren inbjuder dagens skolsystem till ett växelspel mellan teori och praktik. Men 

Szczepanski (2007) skriver att utbildningssystemet i Sverige har ett viktigt uppdrag att uppfylla: 

skapa en växelverkan mellan klassrumsundervisning och utomhusundervisning. Enligt Nelson 

(2007) är de pedagogiska principer och teorier lärare följer i skolan idag utvecklade i ett 

samhälle som hela tiden utvecklas och förändras. Svagheter i samhället idag som inte fanns då 

påverkar teorierna och principerna. Det innebär att även dessa principer och teorier också 

behöver utvecklas för att anpassas efter hur samhället ser ut och fungerar idag. Vidare skriver 

Dahlgren (2007) att för att elever ska nå ett utvecklat lärande behövs ett samspel mellan det 

teoretiska, fysiska och sociala i undervisningen. 

I planeringen av undervisningstillfället av denna studie var syftet att ge eleverna en praktisk 

och aktiv undervisning utomhus inom det utvalda lärandeobjektet och den kritiska aspekten.  

Strotz och Svenning (2004) skriver att för att förstå ett fenomen bör eleverna få möta det både 

teoretiskt och praktiskt. 
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De menar att ha kunskap om något innebär att kunna göra/skapa något (praktiskt) för att sedan 

kunna resonera om de val man gjort (teoretiskt). Vidare skriver de att skolan har genom 

utvecklingen blivit lagd inomhus där teoretisk kunskap är dominerande. Därför är det viktigt 

att bryta traditionen och använda kunskaperna från klassrummet utomhus och skaffa sig 

erfarenheter. 

I denna studie undersöktes eleverna på gruppnivå, oberoende av deras förutsättningar och 

tidigare kunskaper. Hade studien istället haft syftet att undersöka vilka olika elevgrupper som 

gynnas mest av utomhuspedagogik hade en studie på individnivå varit viktigare. Carrier (2009) 

skriver att det redan finns mycket studier om skillnader mellan pojkar och flickor och deras 

prestationer i skolan. I Carriers studie visar resultaten att speciellt pojkar gynnas av 

utomhusmatematik. Carrier påstår att om lärare börjar använda mer utomhusmatematik 

kommer undervisningen nå ut till fler elever och kunskapsglappet mellan till exempel pojkar 

och flickor kommer minska. Quibell, Charlton och Law (2017) skriver att utomhuspedagogik 

ger elever med olika förutsättningar chansen att utvecklas inom många ämnen. Även fast det är 

särskild skillnad i deras studie för de elever med inlärningssvårigheter, gynnar även 

utomhuspedagogik de elever som behöver en extra utmaning. Precis som Carrier (2009) lyfter 

Quibell, Charlton och Law (2017) kunskapsglappet mellan olika grupper inom skolan. De 

påstår att undervisning utomhus leder till en undervisning som passar fler elever. 

5.1.2 Hur kan utomhusmatematik användas vid arbete med uppskattning av längd för att öka 

elevernas lärande? 

Skolverket (2011) skriver att det finns brister i målutvecklingen hos eleverna. Även för lärare 

med lång erfarenhet kan det vara svårt att hitta en bra strategi för att genomföra en undervisning 

som passar alla elever. Resultaten skulle kunna förändras om lärarnas attityd till 

lärandeobjekten inom matematik förändras. I en learning study är det elevernas lärande som är 

viktigt samt att det är ett specifikt lärandeinnehåll som behandlas. Kullberg, Runesson Kempe 

och Marton (2017) skriver att genom att använda sig av learning studies för att analysera 

elevernas lärande kommer lärare kunna identifiera vad som är möjligt för eleverna att lära sig i 

en viss situation men även också vad som inte är möjligt.  Carrier (2009) skriver att mer 

forskning borde göras där man analyserar undervisning och elevernas lärande för att veta vilka 

elever som gynnas av olika strategier. Nelson (2007) skriver att alla har en inre lust att utforska 

och lära enda sen födsel. Barn utforskar med alla sinnen under hela uppväxten. 
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Vidare skriver Nelson att en mer interaktiv undervisning där eleverna får röra på sig och 

använda flera sinnen aktiverar fler delar av hjärnan och ökar minneskapaciteten. En aktiv 

utomhusundervisning, enligt Nelson, leder även till minskad stress, ökad arbetsglädje och bättre 

immunförsvar. I det centrala innehållet samt kunskapskraven för årskurs 3 i matematik står det 

att eleverna ska jämföra och uppskatta olika slags längder (Skolverket, 2011). Solem, Alseth 

och Nordberg (2016) skriver att mätning, framförallt jämförelse av mätning är ett praktiskt 

område inom matematiken. De skriver att i skolan är det vanligt att man arbetar med mätning 

genom att öva på färdigheter, men för att få en bredare förståelse för fenomenet behövs 

jämförelse. Connor (u.å) skriver att elever, speciellt i yngre åldrar, gynnas av en utforskande 

undervisning. Att vistas med eleverna utomhus med en mer aktiv och utforskande undervisning 

gynnar speciellt, enligt Connor, de eleverna med inlärningssvårigheter. 

Szczepanski (2007) skriver att utomhuspedagogiken har fått för stark koppling till ”var”-frågan. 

I inga andra situationer än utomhuspedagogik diskuteras ”var”. Detta har gjort att utomhus ses 

som motsats till inomhus. Dahlgren (2007) skriver att utomhuspedagogiken inte bara är en plats 

utan också ett innehåll för utvecklande av kunskaper. Vidare skriver Szczepanski (2007) att 

utomhusundervisning inte borde ses endast som plats, utan även som lärandeobjekt och som en 

strategi eller komplettering för inomhusundervisning. 

5.2 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om utomhusmatematik kan användas för att utveckla 

elevernas kunskaper. Ett specifikt område valdes för att undersöka detta. Studien är relativt 

småskalig och för att få en högre generalisering hade den behövt genomföras i fler klasser på 

fler platser i Sverige. Eftersom syftet var att visa att det är en alternativ metod, inte att det 

nödvändigtvis är den bästa för alla elever, spelar egentligen inte antalet klasser eller elever 

någon roll. Som både Szczepanski (2007), Dahlberg (2007), Nelson (2007) samt Strotz och 

Svenning (2004) skriver, behöver eleverna möta fenomenet både teoretiskt och praktiskt för att 

utveckla förståelse för fenomenet. 

Resultaten av denna studie visar att alla tre klasserna ökade sina kunskaper inom 

lärandeobjektet efter lektionen. I en vidare studie skulle jämförelse kunna göras mellan eleverna 

på individnivå för att se vilka som gynnas mest av denna metod för inlärning. 
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5.3 Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes learning study som datainsamlingsmetod. Detta genomfördes i en årskurs 

två i tre klasser. Ämnesområdet längd med utomhusmatematik valdes och eleverna fick göra 

ett förtest för att se vad inom ämnesområdet de hade svårast för. Testerna visade att de hade 

svårast för uppskattning av decimeter. Utifrån detta gjordes en lektionsplanering som 

genomfördes i klasserna. Efter varje klass gjordes ändringar i planeringen för att vara mer riktad 

mot lärandeobjektet och den kritiska aspekten. 

 

Denna elevgrupp var för mig känd sen innan från praktik. Det ser jag som en fördel att de är 

vana vid att jag är med i deras undervisning. En nackdel med det är att det gjorde det svårare 

att observera lektionen då de var lika bekväma med att fråga mig om de var osäkra istället för 

att fråga läraren, vilket gjorde det mer problematiskt att observera i bakgrunden. 

 

En svaghet i min metod är observationerna av lektionerna. Ett observationsprotokoll borde ha 

gjorts för att lättare anteckna under lektionens gång. Enligt en riktig learning study ska 

dessutom lektionen spelas in för att lättare kunna göra ordentliga observationer och analyser av 

lektionen. Detta valdes bort då det blir för mycket förarbete med att fixa teknik samt att få 

vårdnadshavares godkännande samt bearbetning av data hade tagit väldigt mycket tid. 

 

5.4 Framtida studier 

Utifrån arbetet med denna studie har ett intresse väckts för hur eleverna påverkas av 

utomhusmatematik samt ett arbetssätt med learning studies. Genom att utföra detta arbete har 

utveckling och reflektion av min undervisning även ökat. Framtida forskning skulle därför 

kunna vara flera learning studies inom andra ämnesområden för att utöka vetskapen om vilka 

ämnesområden elevernas kunskaper kan utvecklas inom genom utomhusmatematik. Under 

arbetets gång var det även problematiskt att hitta tidigare forskning om huruvida eleverna 

utvecklar kunskaper av att använda utomhusmatematik, men mycket forskning har gjorts om 

elevers samt lärares uppfattningar av utomhusmatematik. Därför skulle det vara ett ämne för 

framtida studier. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 Förtest samt eftertest 

Mäta längd 

 

1. Skriv en sak som du tror är 1 centimeter. 
 

Svar:____________________________________________ 

 

2. Skriv en sak som du tror är 1 decimeter. 
 

Svar:____________________________________________ 

 

3. Skriv en sak som du tror är 1 meter. 
 

Svar:____________________________________________ 

 

4. Hur många centimeter behövs för att det ska bli 1 

decimeter? 
 

Svar:____________________________________________ 

 

5. Hur många decimeter behövs för att det ska bli 1 meter? 
 

Svar:____________________________________________ 

 

6. Hur många centimeter behövs för att det ska bli 1 

meter? 
 

Svar:____________________________________________ 
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Bilaga 2 Lektionsplanering 

Lektionsplanering 1 med lärarhandledning 

Uppskattning av längd 

 

1. Hitta en sak som är ungefär 1 centimeter. Spara föremålet. 

Läraren godkänner och ger en bokstav. 

 

2. Hitta en sak som är ungefär 1 decimeter. Spara föremålet. 

Läraren godkänner och ger en bokstav. 

 

3. Hitta en sak som är ungefär 1 meter. Spara föremålet. 

Läraren godkänner och ger en bokstav. 

 

4. Saken som är 1 centimeter, ungefär hur många behöver ni för att det ska bli 

ungefär lika långt som saken som är 1 decimeter? 

 

5. Saken som är 1 decimeter, ungefär hur många behöver ni för att det ska bli 

ungefär lika långt som saken som är 1 meter? 

 

6. Saken som är 1 centimeter, ungefär hur många behöver ni för att det ska bli 

ungefär lika långt som saken som är 1 meter? 

 

7. Hur många decimeter går på en halv meter? 

Uppmuntra att använda deras föremål. 

 

8. Hur många centimeter går på en halv meter? 

Uppmuntra att använda deras föremål. 

 

9. Hur många centimeter går på 5 decimeter? 

Uppmuntra att använda deras föremål. 

 

10. Bokstäverna blir två ord. Det handlar om vad ni gjort under lektionen. Vilka 

ord blir det? (M Ä T A  L Ä N G D) 

 

Mål med lektionen 

Målet med lektionen är att eleverna ska lära sig uppskatta måtten centimeter, decimeter och 

meter, samt att de ska kunna se sambanden mellan dessa. 

 

Lgr11 

Lektionen behandlar denna del ur kunskapskraven i Lgr11 för årskurs 3: 

“Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder /.../ och 

använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.” 

(Skolverket, 2011) 
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Utförande av lektionen 

Lektionen börjar med en introduktion där läraren berättar att vi ska arbeta med längd och att 

mäta och uppskatta olika längder (vad betyder uppskatta?). Visa upp en meter-linjal och visa 

hur man ser de olika längderna. Eleverna ska arbeta i par och svara på tio frågor. När de svarat 

rätt på varje fråga får de en bokstav. (Enklast är att lägga bokstäverna i ett kuvert för varje grupp 

och bara ge en bokstav för varje rätt svar). När de svarat på alla frågor ska de på sista frågan 

lista ut vilket orden blir av bokstäverna (mäta längd är svaret).  

 

Material 

• Kuvert med bokstäver 

• Meterlinjal 

  

  



40 

 

Lektionsplanering 2 med lärarhandledning 

Uppskatta  

1. Hitta en sak som är ungefär 1 centimeter. Spara föremålet.  

2. Hitta en sak som är ungefär 1 decimeter. Spara föremålet.  

3. Hitta en sak som är ungefär 1 meter. Spara föremålet.  

 

Mäta  

4. Ta er sak som är 1 centimeter. Hur många får plats på saken som är 1 decimeter?  

5. Ta er sak som är 1 decimeter. Hur många får plats på saken som är meter? 

 6. Ta er sak som är 1 centimeter. Hur många får plats på saken som är 1 meter?  

 

Testa 

 Med hjälp av era saker, hitta något på skolgården som är:  

7. 1 centimeter 

 8. 1 decimeter  

9. 1 meter  

  

Mål med lektionen  

Målet med lektionen är att eleverna ska lära sig uppskatta måtten centimeter, decimeter och 

meter, samt att de ska kunna se sambanden mellan dessa.  

 

Lgr11 

 Lektionen behandlar denna del ur kunskapskraven i Lgr11 för årskurs 3: “Eleven kan göra 

enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder /.../ och använder vanliga 

måttenheter för att uttrycka resultatet.” (Skolverket, 2011)  

 

Utförande av lektionen 

 Lektionen börjar med en introduktion där läraren berättar att vi ska arbeta med längd och att 

mäta och uppskatta olika längder (vad betyder uppskatta?). Visa upp en meter-linjal och visa 

hur man ser de olika längderna. Eleverna ska arbeta i par och svara på nio frågor. De får tre 

frågor i taget. När de svarat på de tre frågorna visar de pedagogen och får sedan nästa tre. När 

alla grupper svarat på de tre första frågorna lägger man undan linjalen.  

 

Material  

➔ Meterlinjal 

 ➔ Arbetsblad 

 ➔ Penna 
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Lektionsplanering 3 med lärarhandledning 

Uppskatta 

 

1. Hitta en sak som är ungefär 1 centimeter. 

Spara föremålet. 
 

2. Hitta en sak som är ungefär 1 decimeter. 

Spara föremålet. 
 

3. Hitta en sak som är ungefär 1 meter. 

Spara föremålet. 
 

 

 

Jämför 

 

Nu ska ni jämföra era saker med föremål på 

skolgården. Det kan till exempel vara ett fönster 

eller en leksak. Hur många kan ni hitta som är: 

 

4. 1 centimeter 
 

5. 1 decimeter 
 

6. 1 meter 
 

Mål med lektionen 

Målet med lektionen är att eleverna ska lära sig uppskatta måtten centimeter, decimeter och 

meter, samt att de ska kunna se sambanden mellan dessa. 
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Lgr11 

Lektionen behandlar denna del ur kunskapskraven i Lgr11 för årskurs 3: 

“Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder /.../ och 

använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.” 

(Skolverket, 2011) 

 

Utförande av lektionen 

Lektionen börjar med en introduktion där läraren berättar att vi ska arbeta med längd och att 

mäta och uppskatta olika längder (vad betyder uppskatta?). Visa upp en meter-linjal och visa 

hur man ser de olika längderna. Eleverna ska arbeta i par och svara på sex frågor. De får tre 

frågor i taget. När de svarat på de tre frågorna visar de pedagogen och får sedan nästa tre. När 

alla grupper svarat på de tre första frågorna lägger man undan linjalen. På de tre sista frågorna 

kan man uppmuntra eleverna att hitta så många föremål som möjligt. Det ska inte vara pinnar 

och saker man hittar i naturen, utan saker som finns på skolgården, till exempel en bänk, ett 

fönster osv. 

 

Material 

• Meterlinjal 

• Penna 
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Bilaga 3 Samtyckesformulär 

Samtycke till att delta i studien: 

Utomhusmatematik - Vilka kunskaper elever utvecklar vid utomhusmatematik 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 

när som helst under processen utan att behöva ge en anledning. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

…………………………………….. 

Underskrift 

 

…………………………………….                                    ……………………………………. 

            

Namnförtydligande                                                              Ort och datum 

 

Kontaktuppgifter 

Student:                                                     Handledare: 

Viktoria Jonsson                                         David Taub 

Grundlärare F-3                                          Institutionen för matematik och datavetenskap 

Karlstads universitet                                   Karlstads universitet 

072 207 45 39                                             054 700 23 13 

viiktoriiajonsson@live.se                          david.taub@kau.se 
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Bilaga 4 Samtyckesformulär föräldrar 

Namn på studien: 

Utomhusmatematik - Vilka kunskaper elever utvecklar vid utomhusmatematik 

Syfte med studien: 

Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper eleverna eventuellt utvecklar vid 

undervisning med utomhusmatematik. Eleverna kommer inte bedömas av resultatet av testerna. 

Insamling av data sker via klassläraren som sedan delger resultatet vidare till Viktoria. 

 

Alla tester kommer vara helt anonyma. De enda uppgifter som hanteras är namn på skolan samt 

lärarens namn i mailkonversationer. Deltagande i studien är helt frivilligt. Vårdnadshavaren 

eller eleven kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 

behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 

bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 

studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om eleven som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

 

…………………………………….. 

vårdnadshavares underskrift 

 

…………………………………….                                    ……………………………………. 

            

Namnförtydligande                                                              Ort och datum 

Kontaktuppgifter 

Student:                                                     Handledare: 

Viktoria Jonsson                                         David Taub 

Grundlärare F-3                                          Institutionen för matematik och datavetenskap 

Karlstads universitet                                   Karlstads universitet 

072 207 45 39                                             054 700 23 13 

viiktoriiajonsson@live.se                          david.taub@kau.se 
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Bilaga 5 Informationsbrev 

Namn på studien: 

Utomhusmatematik - Vilka kunskaper elever utvecklar vid utomhusmatematik 

 

Information om studien 

I vår läroplan nämns inget om utomhusmatematik. Samtidigt finns det mycket forskning om de 

positiva effekterna av att eleverna vistas ute. Syftet med den här studien är att undersöka om 

elevernas kunskaper ökar genom utomhusmatematik och i så fall vilka kunskaper.  

Deltagandet i studien handlar om att genomföra en lektionsplanering. Innan och efter lektionen 

kommer eleverna göra ett anonymt för- och eftertest för att se vilka kunskaper eleverna har 

innan lektionen och efter lektionen. Lektionsplaneringen kommer konstrueras efter förtestet 

med första klassen utefter vad de har svårast för. Möten kommer även ske före och efter varje 

utförd lektion för att diskutera eventuella förändringar att göra inför nästa klass. 

 

De personuppgifter som kommer krävas av pedagogen är namn samt kontaktuppgifter. Dessa 

kommer endast användas i anteckningar till uppsatsen och inga namn kommer nämnas i den 

färdiga texten. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 

behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 

bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 

studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

Kontaktuppgifter 

Student:                                                     Handledare: 

Viktoria Jonsson                                         David Taub 

Grundlärare F-3                                          Institutionen för matematik och datavetenskap 

Karlstads universitet                                   Karlstads universitet 

072 207 45 39                                             054 700 23 13 

viiktoriiajonsson@live.se                          david.taub@kau.se 

mailto:dpo@kau.se
mailto:viiktoriiajonsson@live.se
mailto:david.taub@kau.se

