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Sammanfattning 
 
Barn och ungdomar kan lära sig matematik på många olika sätt. Att lära in matematik 

utomhus är för många främmande, men kan fungera utmärkt som ett komplement till den 

traditionella klassrumsundervisningen i grundskolans tidigare år. Syftet med detta arbete är att 

undersöka utomhusmatematikens för- och nackdelar. 

 

Mina slutsatser i detta arbete är i huvudsak byggda på resultat från sex strukturerade 

intervjuer med pedagoger vid en skola i västra Sverige, samt forskningslitteratur. Samtliga 

intervjuade pedagoger har erfarenhet av att arbeta utomhus med matematik. 

 

Utomhusmatematik bidrar starkt till att konkretisera matematiken. Utomhus får barn chansen 

att använda fler sinnen och befäster då lättare såväl gammal som ny kunskap, samtidigt som 

de får chansen att använda hela kroppen. Nackdelar med att ha matematik utomhus är att det 

krävs mer planering och oftast fler personal. Pedagogens förhållningssätt och vilja är dock det 

främsta hindret som avgör om, och i vilken omfattning, utomhusmatematiken ska förekomma 

eller inte. 

 

Nyckelord: utomhusmatematik, utveckling, varierat arbetssätt, hinder, möjligheter, 

undervisning 

 

 

 



Abstract 
 
Children are able to learn mathematics in many different ways. To study and learn 

mathematics out of doors are not so common in today’s nine-year compulsory school, but can 

work as a perfect complement to the usual teaching methods. The purpose of this essay is to 

make researches into advantages and disadvantages with outdoor mathematics. 

 

The conclusions of this essay are based on results from six structured interviews with teachers 

at a school in the west of Sweden, as well as literature and research. All of the teachers that 

have been interviewed in this essay, have experience of working with mathematics out of 

doors.  

 

Outdoor mathematics helps to put mathematics in a concrete form. The outdoor environment 

gives children a good chance to use all of their senses, which can confirm old and new 

knowledge, at the same time as they get the opportunity to use their whole bodies. 

Disadvantages with outdoor mathematics are often related to shortage of staff and increased 

planning from the teacher’s side. In the end, the attitudes of the teacher are the major obstacle 

when it comes to outdoor mathematics. 

 

Keywords: Outdoor mathematics, development, varying methods, disadvantages, advantages, 

education 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel redogör jag bland annat för bakgrunden till mitt projekt. Hur uppstod mitt 

intresse för ämnet utomhusmatematik och vilka tankar tar jag med mig in i mitt arbete? Jag 

går även igenom syftet med mitt projekt och lyfter fram de forskningsfrågor som jag har för 

avsikt att ta reda på svaret till. Som avslutning på kapitlet går jag igenom betydelsen av 

centrala begrepp som kommer att förekomma i arbetet. Dessa tolkningar är grundade på min 

egen uppfattning. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Mitt intresse för matematik har under min grundskoletid varit ganska lågt. Jag minns dock 

mina första möten med matematiken som lustfyllda och spännande men min motivation för 

ämnet försvann stegvis för varje år som gick. Jag upplevde att merparten av mina 

matematiklektioner handlade om att räkna i läroboken och att jag i många fall vände blad utan 

att egentligen ha förstått vad jag i föregående uppgift hade gjort eller vilken innebörd svaret 

hade. 

 

Anledningen till att jag idag har börjat intressera mig för ämnet igen är mycket tack vare de 

lärare på Karlstad Universitet som fick mig att börja förstå matematik genom att bland annat 

lära in matematiken utomhus! För mig har matematik alltid tidigare handlat om tal och siffror, 

medan jag idag anser att matematik framför allt är ett språk – ett språk som jag personligen 

inte har kunnat tala eller läsa förrän jag startade min lärarutbildning. Jag har under senare år 

upplevt, hört och läst mycket om pedagoger som ställer sig positiva till utomhusmatematik 

och som propagerar för vikten av en varierad undervisning. Trots detta ställer jag mig ofta 

frågan - varför försiggår inte lärandet utomhus i större utsträckning när så många pedagoger 

verkar vara positiva till det? Denna fråga är en faktor som har bidragit till mitt val av ämne.  

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Jag har valt att undersöka området utomhusmatematik. Jag är intresserad av att ta reda på 

vilka fördelar och möjligheter utomhusmatematiken kan skapa hos elever i förskolan och 

grundskolans tidigare år (F-5). Jag har även för avsikt att undersöka vilka nackdelar och 

hinder som pedagoger (F-5) upplever med att ha matematik utomhus. Eftersom jag själv, och 

säkerligen de flesta som kommer att läsa detta arbete, har fler erfarenheter av traditionell och 

läromedelstyrd matematikundervisning än av utomhusmatematik, kommer jag i vissa delar av 



 

 - 2 - 

arbetet att ställa det ena arbetssättet mot det andra och tvärtom. Jag kommer inte konkret att 

lägga fokus på hur man kan arbeta med matematik utomhus i mitt arbete. Däremot kommer 

det i slutet av arbetet, som en bilaga, att finnas tips på övningar som kan genomföras 

utomhus. 

 

För att komma fram till ett svar på min frågeställning kommer jag först och främst att 

genomföra sex stycken kvalitativa intervjuer med pedagoger, som jag vet sedan tidigare har 

arbetat med utomhusmatematik i längre eller kortare perioder. Jag kommer också att ta hjälp 

av litteratur och ny forskning för att få fram ett så trovärdigt svar som möjligt. 

 

1.3 Frågeställning 

Jag har som mål att med hjälp av litteratur, ny forskning och mina strukturerade intervjuer ta 

reda på svaret till två forskningsfrågor. Ur det problem jag definierat har jag kommit fram till 

följande frågeställningar: 

1. Vilka fördelar finns och kan skapas, genom att bedriva matematisk undervisning utomhus? 

2. Vilka nackdelar finns och kan uppstå, genom att bedriva matematisk undervisning 

utomhus? 

 

1.4 Begreppsförklaring 

Traditionell matematikundervisning – innebär oftast att barn lär sig matematik i sitt 

klassrum och att undervisningen styrs av läroböcker. Läraren går igenom på tavlan och sedan 

arbetar barnen i sina matematikböcker, medan läraren vandrar runt i klassrummet och hjälper 

till. 

Utomhusmatematik – ett arbetssätt som innebär att man lär sig matematik utanför 

klassrummets väggar och oftast i utomhusmiljö som t.ex. i skogen. Naturens resurser används 

som främsta materialet i vägen mot kunskap. 

Pedagog – person som arbetar inom skolans verksamhet för barns utveckling och fostran. 

Läromedel – material och andra hjälpmedel som skall underlätta och utveckla undervisning 

och barns kunskapsutveckling i skolan. 
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2. Litteraturgenomgång 

 
I litteraturgenomgången redovisar jag vad forskningslitteraturen och övriga källor tar upp när 

det gäller områden som rör min frågeställning. I avsnittet om nackdelar med 

utomhusmatematik är de flesta källor av allmänpedagogisk karaktär, då litteratur som endast 

tar upp nackdelar/hinder med matematikundervisning utomhus har varit svårt att få tag på. 

 

2.1 Utomhuspedagogik 
 

Utomhuspedagogik är enligt många författare och forskare främst förknippat med våra fem 

sinnen. Anders Szczepanski, forskare vid Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik vid 

Linköpings universitet, menar att människor lär sig som bäst när de är ute i verkligheten och 

utemiljön där de får möjlighet att se, höra, känna, lukta och smaka. Såväl nyfikenhet, 

samarbete och kreativitet gynnas och människan får chansen att göra praktik av teorin.1 

Szczepanski hävdar också att utomhuspedagogiken inte alltid behöver vara strukturerad, utan 

att direktkontakten mellan den lärande och föremålet för lärandet kan skapa en större helhet 

och sammanhang för ett lärande än vad den planerade inomhusmiljön kan göra i många 

avseenden. Genom aktivitet och upplevelse i utemiljön kan kunskap och relationer till natur, 

samhälle och kultur skapas.2 

 

Utomhuspedagogik kan kopplas till många ämnen och framför allt förstärka inlärningen. Att 

komplettera det man lär sig inomhus med att gå utanför klassrummet och reflektera kring det 

man har läst kan ge ytterligare dimensioner i inlärningen och bidra till en förbättrad 

helhetssyn.3 Utomhuspedagogiken är känd i större delen av Europa och bör ses och finnas 

som ett komplement till den vanliga klassrumsundervisningen. Inom utomhuspedagogiken 

använder man naturen som ett verktyg och som en källa till undervisningsmaterial. Ofta 

kopplas leken samman med utomhuspedagogiken.4 

 

                                                 
1 Claesdotter, Annika.(red). (2005). Utomhuspedagogik - i förskola och förskoleklass. Lärarförbundets förlag och 
Tidningen Förskolan 2005 ss. 88-89 
2 Szczepanski, Anders & Dahlgren Lars Owe. (1997). Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig 
erfarenhet. Linköpings Universitet, Skapande Vetande s. 50 
3 Lundegård, Iann, Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ammi (red.) (2004). Utomhusdidaktik. 
Lund: Studentlitteratur s. 77 
4 Eriksson, Ia (red). (2007). Learning in motion. Norra Skåne Offset. www.limproject.org s. 8 
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Utomhuspedagogiken förknippas som tidigare nämnt med naturen men alla platser behöver 

naturligtvis inte vara i skog och mark. Det centrala för utomhuspedagogiken är att eleven får 

möta en variation av platser där denne får en chans att uppleva nya intryck och ta del av nya 

erfarenheter som sedan kan användas i den naturliga klassrumsmiljön.5 

Enligt NCU (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) är utomhuspedagogik:  

Ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion 

grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 

tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 
6
 

 

2.2 Matematik och utveckling 

Matematik har för många genom historien handlat om och förknippats med räkning, men 

själva räknandet är bara en liten del av matematiken. Matematiken finns överallt och vi 

använder våra kunskaper inom detta område till mycket när vi bland annat löser problem eller 

använder oss av vårt logiska tänkande. Nu för tiden möter dagens elever en annan typ av 

matematik än vad gårdagens generation gjorde. Det gäller för oss vuxna att ta tillvara på den 

nyfikenhet som barnen har och få dem att upptäcka matematiken i sin vardag.7 För att öka 

lusten och självförtroendet för matematiken behöver barn möta matematiken i många olika 

situationer för att få chansen att diskutera och samtala, utan att ha kravet på sig att svara rätt.8  

 

Forskning och studier inom ämnet matematik visar att svenska elevers kunskaper i matematik 

har försämrats något på senare år, framför allt inom områden som geometri och algebra. 

Studien visade att svenska lärare använder läroboken som huvudsaklig grund till lektionerna i 

matematik.9  Enligt rapporter är den svenska matematikundervisningen alltså traditionellt 

läromedelstyrd och detta lyfts fram som något negativt. Undervisningen varieras för sällan 

                                                 
5Ibid. s. 13 
6 Bergholm, Camilla. (NCM) Utomhuspedagogik. http://www.utomhuspedagogik.nu/default.aspx?pageId=36 
2009-05-03 
7 Dahl, Kristin & Helen Rundgren (2004). På tal om matte- i förskoleklassens vardag. Författarna och Sveriges 
Utbildningsradio AB. Kristianstad. s. 5 
8 Ahlberg, Ann (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur s. 65 
9 Skolverket (2004). TIMSS 2003 –Trends in International Mathematics and Science Study. Huvudrapport 255. 
Stockholm: Skolverket.  
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och om intresset för ämnet ska höjas krävs det att gamla traditioner utmanas av nya arbetssätt 

och attityder.10 

 

2.2.1 Varierad undervisning 

I Lpo-94 står det följande: 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer
11
 

 

Elevers matematiska grundkunskaper och framför allt intresse, grundläggs i de tidiga skolåren 

och tester med äldre elever visar att de försämrade resultaten kan kopplas till att allt för 

många lärare har olika bakgrund och därmed olika syn på ämnet. I debatter inom skolan lyfts 

ofta kritik mot lärarnas alltför läromedelstyrda undervisning, samtidigt som lärarna själva 

upplever att de följer läroplanerna och på så vis inte vågar förändra sin undervisning och gå 

utanför ramarna. Fokus, från dem som klagar på lärarnas sätt att bedriva undervisningen, 

borde istället ägnas åt att motivera och stötta lärarna i sitt utvecklande av matematiken och 

frigörande från läroboken.12 I NCM – rapporten (2001:1) behandlas gymnasieelevers 

matematikkunskaper och utifrån resultatet kan man konstatera att behovet av en förbättrad 

undervisning i ämnet är stora. Problemen börjar redan i de tidigare åldrarna, men visar sig 

dock tydligast på högstadiet och gymnasiet.13 

 

Gudrun Malmer menar att matematiken har blivit allt för resultatinriktad och att eleverna på 

så sätt har lärt sig att det är kvantitet som räknas framför kvalitet. I och med att vi i 

vardagslivet tvingas lösa problem tillsammans med andra hävdar hon att dagens undervisning 

i matematik måste anpassas och finna nya och lämpligare arbetsformer.14 Ann Ahlberg menar 

att det är en stor skillnad mellan barns förmåga att utföra räkneuppgifter i vardagslivet och 

deras förmåga att lösa skrivna uppgifter som de dagligen möter i skolan.15 

 

 
                                                 
10 SOU (2004:97). Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens. Betänkande av Matematik delegationen. 
Stockholm: Regeringskansliet. 
11 Utbildningsdepartementet (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Stockholm: Skolverket/Fritzes s. 6 
12 Löwing & Kilborn (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund: Studentlitteratur. s. 
75 
13 Ibid. s. 76 
14 Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 28 
15 Ahlberg (2001) a.a. s. 49 
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2.2.2 Lärarens roll i utvecklingen 

För att utveckla matematiken krävs det att undervisningens innehåll anpassas till elevernas 

förutsättningar. Viktigt i denna aspekt är då att hänsyn tas till såväl psykiska som sociala 

samband och att läraren varierar arbetssätten. Läraren ska arbeta för att eleverna ska känna 

trygghet och våga fråga, utan att på något sätt bli utpekade. Läraren ska finnas för eleverna 

som en studievägledare och visa sig flexibel i sitt sätt att vara och undervisa.16 

 

I och med att matematik är ett språk i många avseenden är det ytterst centralt att läraren tar 

hänsyn till elevers varierande språkliga nivå. Grundläggande är givetvis att läraren själv 

förstår innebörden av den matematik som man arbetar med.17 Många elever har under sin 

skolgång upplevt att matematik är något man som elev arbetar med själv och att läraren har 

varit den aktive som vandrar omkring i klassrummet och hjälper eleverna. Kan läraren få 

eleverna att börja samtala med varandra om olika typer av lösningsstrategier kommer detta på 

sikt att leda till att läraren får rollen som vägledare istället för styrande. Gudrun Malmer 

menar att en alltför aktiv lärare kan passivisera eleverna.18 

 

2.4 Utomhusmatematik 

 Som tidigare skrivet är det i dagens skolor ganska vanligt att eleverna arbetar i läroböckerna i 

sin egen takt, medan lärarna fungerar som någon form av facitbok som finns i klassrummet 

och hjälper eleverna att komma framåt i boken. Många elever lär sig göra, utan att förstå vad 

de gör
19 Att vara utomhus och lära in matematik är något som kan gynna många elever i deras 

matematiska utveckling. Att som lärare variera sin undervisning, bidrar till att fler elever ges 

möjligheten att finna sitt sätt att lära sig på.20 Strävansmålen i matematik säger bland annat att 

skolan i sin undervisning skall sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik, inser 

att matematiken spelar en viktig roll, utvecklar sin förmåga att förstå och använda logiska 

resonemang och argumentera för sitt tänkande, samt inser värdet av matematikens 

uttrycksformer.21  

                                                 
16 Ibid. s. 25 
17 Ibid. s. 61 
18 Malmer (2002) 
19 Ingrid Olsson & Margareta Forsbäck (2008). Alla kan lära sig matematik. Värnamo: Bokförlaget Natur & 
Kultur s. 25 
20 Molander, Hedberg, Bucht, Wedjemark & Lättman – Masch (2005). Att lära in matematik ute Falu kommun: 
Naturskoleföreningen s. 8 
21 Skolverket (2000). Kursplaner och betygskriterier 2000. Grundskolan. Hämtat från www.skolverket.se 2009-
05-07  
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2.4.1 Fördelar med utomhusmatematik 

Att låta barnen upptäcka matematik utomhus i verkligheten, har flera fördelar och 

möjligheter, såväl ur inlärningssynpunkt som i hälsoaspekt. Att lära in utomhus skapar ofta ett 

stort engagemang hos eleverna och detta leder till att de kommer ihåg det de gjort under en 

längre tid efteråt. De kunskaper eleverna får i klassrummet kommer lättare till användning 

utomhus och skapar på så vis en förankring och förståelse i den matematiska utvecklingen. I 

många fall kan elever som vanligen är passiva i den vanliga klassrumsundervisningen komma 

mer till sin rätt utomhus.22 

 

Utomhusmatematiken stimulerar barn till att våga upptäcka matematiken i verkligenheten. 

Oavsett om det är i skogen, på ett öppet fält eller i lekparken erbjuder utomhusmiljön stora 

möjligheter till positiv matematisk inlärning. För både barnen och lärarna skapar 

utomhusmiljön många frågor, men ger även många svar. För pedagogerna kan det vara bra att 

se skillnader i vad som fungerar utomhus och sedan jämföra det med vad som fungerar 

inomhus. Det är först när man prövar ett nytt arbetssätt som man kan värdera det med tidigare 

erfarenheter.23 

 

Utomhusmatematiken bidrar starkt till att barn får uppleva matematik konkret på plats. Att 

lära genom att göra skapar motivation hos barnen och ytorna, samt det naturliga materialet 

utomhus, ger en extra dimension i barnens inlärning. Genom rörelse och lek tränar barnen 

tillsammans med pedagogerna på t.ex. begrepp som ”på” och ”under” samtidigt som de har 

roligt tillsammans.24 Samarbetet främjas även utomhus, vilket på sikt kan leda till bättre 

sammanhållning i gruppen och ett mer lyckat och trivsamt skolarbete.25 

 

Anders Szczepanski har vid en forskarstudie kommit fram till att utomhuspedagogik i ett 

allmänvetenskapligt syfte verkar hälsofrämjande på barns psykiska hälsa. Studier har även 

visat att rörelse och fysisk aktivitet utomhus starkt bidrar till en bättre koncentrationsförmåga 

hos de barn som omges av en varierad undervisning i en grön utemiljö. Utomhus kan känsla 

och tanke möta handling på ett helt annat sätt än vad skolans klassrumsundervisning kan 

                                                 
22 Molander m.fl.(2005) a.a. s. 11 
23 Kennard, Jackie (2007) Outdoor Mathematics. Mathematics Teaching Incorporating Micromath n201 pp. 16-
18 March 2007.  
24 Stevens, Judith & Scott Kym (2002) Developing Mathematics Out-of-Doors. Mathematics Teaching n180 pp. 
20-22 Sep 2002.  
25 Molander m.fl. (2005) a.a. s. 14 
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erbjuda.26 Naturen har en läkande effekt på koncentrationssvårigheter och stress och gynnar 

enligt Szczepanski alla barn och ungdomar.27 

 

Att ha matematik och även andra ämnen utomhus, bidrar till att barn tränas i att ta hand om 

vår natur och förstå innebörden av våra miljöproblem. Att eleverna tränas i att utföra praktiska 

matematikuppgifter utomhus kan stärka självförtroendet och tron på den egna matematiska 

förmågan.28 

 

2.4.2 Nackdelar med utomhusmatematik 

En av de vanligaste orsakerna till att utomhusmatematik och utomhuspedagogik i allmänhet 

inte förekommer mer än vad det gör, är pedagogen och dennes förhållningssätt/inställning. 

Rädslan för att ta med barngruppen utomhus är en bidragande faktor. Det är lättare att ha 

kontroll över undervisningen inomhus. Planeringen och genomförandet av undervisningen 

sker med andra ord lättare inomhus, samtidigt som risken att misslyckas som lärare är 

mindre.29 För många pedagoger är det ovant att vistas i naturen och detta kan också utgöra ett 

hinder för att undervisa på otrygga platser. Detta gäller även för barnen i gruppen som skall 

undervisas – inom vissa kulturer kan naturen förknippas med obehag, vilket är något som 

varje pedagog måste ta hänsyn till.30 

 

En annan faktor som spelar in när det gäller att bedriva lektioner utomhus är materialets 

betydelse. I klassrummet finns det goda förutsättningar när det gäller pedagogiska hjälpmedel 

och annat material som är lätt att använda i undervisningen. De pedagogiska hjälpmedel som 

finns utomhus är begränsade och för många lärare svårare att hitta.31  

 

Grunden för att bedriva utomhusmatematik och andra ämnen är trivseln. Varma och torra 

kläder tillsammans med mat är grundstenar för att utomhusvistelsen ska bli lyckad för såväl 

                                                 
26 Dahlgren, Lars Owe, Malmer, Karin, Nelson, Nina & Szczepanski, Anders (2006). Outdoor Education – 
Authentic Learning in the Context of Landscaping. Literary education and sensory experience. Perspective of 
Where, What, Why, How and When of learning environments. Inter-disciplinary context and the outdoor and 
indoor dilemma. Hämtad från: http://www.liu.se/content/1/c6/11/98/90/Forskning/AndersSzczepanski 
Hämtades: 2009-05-01 
27 Claesdotter (2005) a.a. s. 93 
28 Molander m.fl. (2005) ss. 14-15 
29 Lundegård m.fl. (2004) a.a. s. 34 
30 Ibid. sid 137 
31 Szczepanski m.fl. (1997) a.a. s 35 
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pedagoger som elever.32 33 Närheten till skog och natur är förstås också en central bit, då 

bilåkning och transport genast innebär kostnader för skolorna.34 Att känna tillhörighet och 

uppskattning från sitt arbetslag och sina kollegor är viktigt för att dagens lärare ska klara av 

vardagen. I skolan har dock vissa lärare som använt sig regelbundet av utomhuspedagogik 

blivit kritiserade och frågade om eleverna verkligen uppnår de föreskrivna mål som skolan 

strävar efter att uppnå.35 

                                                 
32 Nyhus Braute, Jorunn & Bang Christofer (1997) Följ med ut! Barn i naturen. Lund: Wallin & Dahlholm 
Boktryckeri AB s. 23 
33 Molander m.fl. (2005) a.a. s. 130 
34 Lundegård m.fl. (2004) s. 159 
35 Ibid. s. 146 
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3. Metodbeskrivning 
 

Följande avsnitt handlar om hur min undersökning planerades och utfördes. Att genomföra en 

strukturerad intervju kräver att den som intervjuar är noggrann och förbereder sin intervju väl, 

för att resultatet ska bli så lyckat som möjligt. En del i processen mot en väl genomförd 

intervju är att ta hänsyn till etiska principer och att informera den intervjuade om syftet med 

undersökningen. 

 

3.1 Metod och urval 

Jag har i min undersökning valt att undersöka vilka möjligheter respektive hinder sex stycken 

pedagoger i grundskolans tidigare år upplever med utomhusmatematik. För att få så 

uttömmande och personliga svar som möjligt har jag valt att intervjua pedagoger som känner 

till mig sedan tidigare, samt att dela upp min frågeställning i sju mindre frågor. 

Undersökningen kommer att ske på en skola i västra Sverige och samtliga av de intervjuade 

pedagogerna har arbetat med matematik utomhus under längre eller kortare perioder. De 

intervjuade pedagogerna är utbildade fritidspedagoger, förskolelärare eller lärare i årskurs 1-6 

och har erfarenhet av att arbeta inom skolans verksamhet. Samtliga intervjuade är kvinnor i 

åldern 30-65 år.  

 

Jag har valt att genomföra en strukturerad intervju där frågeområdena och frågorna är 

bestämda i förväg. Under intervjuerna kommer jag att föra noggranna anteckningar, men 

också även spela in samtalet via mobiltelefon som ett komplement, för att sedan lättare kunna 

gå tillbaka och analysera det som de intervjuade har sagt.  

 

3.2 Forskningsetik 

Jag har som tidigare nämnt valt att intervjua sex pedagoger som sedan tidigare känner till mig. 

Anledningen till detta val är att jag tror och hoppas att detta ska leda till att jag får ut 

utförligare svar från de intervjuade, då de vet att de kan känna förtroende för mig. Dock är det 

viktigt att vid en intervju av detta slag informera den intervjuade om de forskningsetiska 

principer som båda parter bör känna till. Innan intervjun startade informerade jag om syftet 

med min undersökning, samt kort om de fyra allmänna huvudkrav som råder vid forskning 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet) Jag 
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påpekade även att den intervjuade skulle vara helt anonym i min redovisning av resultatet, 

samt att det inspelade materialet skulle förstöras då arbetet var slutfört. 

 

3.3 Genomförande 

Jag valde att ringa de pedagoger som jag hade intresse av att intervjua. I dessa samtal 

berättade jag om mina tankar kring hur intervjun skulle genomföras, samt vilket ämne den 

skulle beröra, innan tid bokades med pedagogerna. Jag mailade även ut ett preliminärt 

dokument med de frågor som intervjun skulle handla om, till de pedagoger som ville ha tid att 

förbereda sig. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på en skola i enskilda rum där risken för störningar på 

förhand var små, även om det tyvärr ändå förekom. Intervjuerna varierade lite i tid men höll 

uppskattningsvis på i ca 20 – 30 minuter.  

 

Intervjuerna inleddes alltid med en genomgång av: 

1. Syftet med undersökningen. 

2. Att den intervjuade skulle vara anonym i mitt användande av den information som 

skulle framkomma. 

3. De fyra allmänna huvudkraven vid forskning 

4. Kontroll att ljudinspelaren fungerade, samt att den intervjuade accepterade att jag 

spelade in samtalet 

 

Efter detta gick jag, tillsammans med den intervjuade deltagaren igenom frågorna och rätade 

ut eventuella frågetecken kring frågorna som hade uppkommit. Jag informerande även om 

hur jag skulle agera under intervjun. Jag var extra noga med att inte diskutera, eller lägga in 

egna värderingar och tankar kring frågeområdet. Detta för att inte riskera att påverka den 

intervjuade i hennes tankar och åsikter kring svaret på frågorna.  
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3.4 Frågor 

Nedan följer de frågor som pedagogerna fick svara på vid intervjun. Fråga 3 och 5 är de 

frågor som är närmast knutna till mina forskningsfrågor. Däremot har jag valt att använda 

orden ”möjligheter” och ”hinder” istället för ”fördelar” och ”nackdelar”. Detta för att försöka 

få pedagogerna att t.ex. se långsiktiga möjligheter med utomhusmatematik och inte bara räkna 

upp de fördelar som finns i nuläget och så vidare. 

 

Inledande frågor: 

� Vilken utbildning har du? 

� Hur många år har du arbetat inom skolans verksamhet? 

� Inom vilken årskurs/område arbetar du i dagsläget? 

 

 

 

Huvudfrågor: 
 

1. Vad innebär begreppet ”utomhusmatematik” för dig? 

2. Använder du dig/har använt dig aktivt av utomhusmatematik i din undervisning under 

en längre/kortare tid? 

3. Vilka möjligheter upplever du med att arbeta med matematik utomhus? 

4. Tycker du att det finns speciella områden inom matematiken som är lättare att arbeta 

med utomhus än andra? 

5. Vilka hinder har du upplevt med att arbeta med matematik utomhus? 

6. Upplever du att det är vanligt förekommande att pedagoger arbetar med matematik 

utomhus? 

7. Anser du att dagens pedagoger borde använda sig mer av utomhusmatematik? 

 

Efter de flesta frågorna försökte jag att följa upp dem genom att antingen sammanfatta det 

pedagogen svarat på frågan, eller ställa följdfrågor som ”När”? eller ”Hur menar du nu?” 

beroende på hur väl jag upplevde att pedagogen svarat.  
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4. Resultatbeskrivning 
 
I detta avsnitt går jag översiktligt och sammanfattande igenom vad jag fick reda på genom 

mina strukturerade intervjuer. Svaren som varje pedagog, fråga för fråga, lämnade i min 

intervju med dem finns utförligt beskrivna som en bilaga i slutet av arbetet. Jag fokuserar i 

denna sammanfattning på att redogöra för vilka hinder och möjligheter pedagogerna såg med 

utomhusmatematik, då detta är den centrala punkten i arbetet. Innan sammanfattningen görs 

en kort presentation av varje pedagog som blivit intervjuad. 

 

4.1 Fakta om de intervjuade pedagogerna 

Pedagog 1: Utbildad förskolelärare, arbetat inom skolans verksamhet i 14 år och arbetar i 

dagsläget i en förskoleklass. Har även läst extra kurser inom utomhusmatematik. 

Pedagog 2: Utbildad mellanstadielärare, arbetat inom skolans verksamhet i 37 år och arbetar 

idag i en årskurs sex. 

Pedagog 3: Utbildad fritidspedagog, arbetat inom skolans verksamhet i 18 år och arbetar i 

dagsläget på fritids, samt under skoldagen i en årskurs ett.  

Pedagog 4: Utbildad förskolelärare, arbetat inom skolans verksamhet i 25 år och arbetar idag i 

en förskoleklass. 

Pedagog 5: Utbildad lärare för yngre barn med NO-inriktning, arbetat inom skolans 

verksamhet sedan tre år tillbaka och är idag lärare i en årskurs ett. 

Pedagog 6: Utbildad lärare årskurs 1-3, samt utbildad montessorilärare 7-12 år, arbetat inom 

skolans verksamhet i 38 år och arbetar idag som lärare i en årskurs två. 

 

4.2  Begreppet ”Utomhusmatematik” 

Att arbeta med matematik utomhus handlar för pedagogerna om att ”flytta ut” matematiken 

och kunskaperna till en miljö någonstans utanför klassrummet. De flesta pedagogerna lyfter 

fram konkretiseringen av matematiken och hävdar att man i många fall har matematik 

utomhus för att låta teori möta praktik. Oftast nämns skogen som rummet där inlärningen 

sker, men några pedagoger lyfter även fram skolgården som betydelsefull i sammanhanget.  
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4.3 Möjligheter med utomhusmatematik 

De främsta fördelarna med att arbeta med matematik utomhus handlar om våra sinnen. 

Samtliga pedagoger anser att eleverna får större chans att använda sig av fler sinnen i 

utomhusmiljön och att detta påverkar inlärningen positivt. Utomhus får barnen även röra sig 

och inlärningen ses som mer lustfylld. Att leka och lära in på samma gång ses av pedagogerna 

som en bra kombination. Lektionens innehåll behöver inte nödvändigtvis förberedas till 100 

%, utan läraren kan upptäcka tillsammans med barnen vilket höjer inspirationen för ämnet. 

Pedagogerna lyfter fram samarbetet som något som främjas genom att lära in matematik 

utomhus. Några av dem anser även att barn med koncentrationssvårigheter i längden kan 

gynnas av att ha matematik utomhus, då fler sinnen aktiveras och större utrymme ges. 

 

4.4 Hinder med utomhusmatematik 

Enligt pedagogerna är ett av de största hindren för att arbeta med matematik utomhus 

gruppens storlek och sammansättning. Många av pedagogerna anser inte att man kan gå ut 

och ha lektioner i matematik om gruppen är för stor eller om det finns oroliga elever. Det 

krävs fler pedagoger för att utomhusmatematiken ska genomföras. Väder och ”lata fröknar” är 

andra faktorer som spelar in. Vissa pedagoger anser att det krävs mer planering och tid för att 

gå utanför klassrummet och ha matematik. Utomhus är det svårare att göra sin röst hörd och 

någon pedagog anser att barnen inte tar matematiken på allvar om lektionen är utomhus.  

 

4.5 Övriga notiser 

Samtliga intervjuade ansåg att utomhusmatematiken borde få en större plats i varje lärares 

schema. De intervjuade menade inte att det var särskilt vanligt att matematik utomhus 

förekom i dagens skola. Tre av sex pedagoger skämdes över att inte ha använt sig mer av 

utomhusmatematiken i sitt yrke än vad de gjort. De flesta pedagoger ansåg även att det var 

viktigt att barnen redan i tidig ålder fick vänja sig vid att ha matematik utomhus. Någon 

pedagog trodde också att chanserna för att lektioner i utomhusmatematik skulle förekomma 

var betydligt mindre ju äldre pedagogen var. För övrigt tyckte de intervjuade pedagogerna att 

geometri och olika typer av längd- och mätningsövningar var de lättaste områdena att arbeta 

med utomhus. 
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5. Diskussion 
I arbetets sista del knyter jag ihop fakta från litteratur och forskning med de slutsatser jag har 

kommit fram till genom mina intervjuer, samt givetvis mina egna tankar inom ämnet. I första 

delen av diskussionen tar jag upp och behandlar mina tankar och åsikter kring 

utomhusmatematiken och dess för - och nackdelar. Detta följs av att jag svarar på mina två 

forskningsfrågor och sedan diskuterar eventuella brister och bedömning i hållbarheten i de 

resultat som jag har kommit fram till.  

I slutet av avsnittet behandlar jag frågor som uppstått under arbetets gång och kopplar mina 

erfarenheter och slutsatser i arbetet till min kommande yrkesroll och framtid.  

 

5.1 Egna tankar 

Utomhusmatematik är något som jag är positiv till. Framför allt ser jag utomhusmatematik 

som ett bra komplement till den traditionella matematikundervisningen då bredden och 

variationen på arbetssätt medför att fler elever finner sitt sätt att lära. Jag själv har upplevt att 

den matematik man som elev lär sig inomhus och den konkreta matematik som 

utomhusmiljön kan bidra med, tillsammans blir väldigt givande och utvecklande. Jag anser 

inte att det ena arbetssättet är bättre än det andra dock, då många elever upplever den 

läromedelstyrda undervisningen som både rolig och utvecklande. Däremot hävdar jag att 

utomhusmatematik borde få en större plats i varje lärares undervisning. Det är vi pedagoger 

som måste våga pröva nya vägar och för att vi ska lyckas med detta krävs det att varje skola 

och arbetslag stöttar och arbetar åt samma håll. Det gäller att pedagogen övervinner den 

rädsla och osäkerhet som finns för att ha matematik utomhus. I många fall upplever jag att 

många lärare skyller den uteblivna utomhusundervisningen på att klassen var för stor eller att 

det fanns för många oroliga elever. Personligen tror jag inte att det behöver vara svårare eller 

kräva mer planering av pedagogen att ha matematik utomhus, bara man som lärare är tydlig 

och förklarar för barnen vad som gäller. Jag har upplevt att elever som kommit ut har blivit 

både lugnare och mer intresserade av skolarbetet och istället fungerat bättre i den miljön än i 

den vanliga klassrumsmiljön. Jag är säker på att elever märker om läraren har förtroende för 

dem och litar på att de klarar av att ha matematik utomhus. 

 

En av de intervjuade pedagogerna lyfter fram en mycket intressant aspekt när hon menar att 

många föräldrar tror att den elev som kommit längst i matteboken också är den som är bäst. 

Detta tror jag är vanligt förekommande även bland barnen och att detta leder till mycket 
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negativt framför allt för gruppen och sammanhållningen. Även Gudrun Malmer lyfte fram 

detta och menade att elever har lärt sig att kvantitet räknas framför kvalitet. Jag tror att 

utomhusmatematiken kan bidra med mycket positivt i denna fråga. Utomhus används inte 

läroboken (oftast) utan nya matematiska moment tränas och detta medför att eleverna själva 

inte längre så självklart kan mäta vem som är duktig och inte duktig. De nya moment och 

arbetssätt som utomhusmiljön bidrar med kan även få pedagogen att upptäcka matematiken i 

nya former och plötsligt ändra sina åsikter om vilka elever som är mer kunniga inom ämnet 

än andra.  

 

När det gäller läroplanerna anser jag att det är svårt att hävda och kräva att lärare och 

pedagoger ska använda sig av utomhusmatematik mer än vad som görs. Jag anser att mycket 

som står i läroplaner och kurskriterier är tolkningsbart på många olika sätt. Strävansmålen i 

matematik säger som tidigare nämnt i litteraturgenomgången bland annat att skolan i sin 

undervisning skall sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik, inser att 

matematiken spelar en viktig roll och så vidare. Det mesta som står kan genomföras inomhus 

tillsammans med just läroböcker och andra traditionella hjälpmedel så varför då ändra 

undervisningen när det inte finns några direkta regler för att matematik utomhus ska 

genomföras… Jag tror att om utomhusmatematiken ska förekomma i större utsträckning än 

vad den gör idag, måste tydligare mål och regler utformas i kursplanerna. Frågorna vad, hur 

och varför är centrala i denna diskussion. 

 

5.1.2 Vilka fördelar finns och kan skapas, genom att bedriva matematisk 

undervisning utomhus? 

De fördelar som finns med att bedriva matematisk undervisning utomhus är först och främst 

kopplade till utomhusmiljöns möjlighet till rörelse, lek och stimulans av fler sinnen. Såväl 

pedagoger som författare menar att många barn har lättare att befästa den kunskap som redan 

finns, eller som skapas, genom att exempelvis se och uppleva matematiken i verkligheten. 

Samtliga parter anser att matematiken blir mer konkret i utomhusmiljö och att elevernas 

ökade möjligheter till rörelse och lek på större ytor inte enbart gör undervisningen mer 

lustfylld, utan även bidrar till bättre koncentrationsförmåga såväl under, som efter lektionen. 

Att barnen får använda sig av naturens material och resurser höjer motivationen och glädjen 

och kan på sikt också bidra till att deras syn på naturen förbättras och att de på så sätt lär sig 

att värna om vår miljö och ger bidrag till naturens fortsatta överlevnad och utveckling. För 
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pedagogerna kan utomhusmiljöns nya arbetssätt leda till både förändrad elevsyn, samt 

breddad och på sikt också en ökad utveckling av undervisningen. 

 

5.1.3 Vilka nackdelar finns och kan uppstå, genom att bedriva matematisk 

undervisning utomhus? 

De nackdelar som finns med att bedriva matematisk undervisning utomhus är i huvudsak 

kopplade till pedagogens förhållningssätt och inställning. Framför allt är det fler 

förebyggande faktorer som måste tas hänsyn till för att ha utomhusmatematik i jämförelse 

med vanlig klassrumsundervisning. Rädslan för det okända och för att misslyckas, samt 

tryggheten i traditionell matematikundervisning bidrar mycket till att många pedagoger inte 

väljer att undervisa i matematik utomhus mer än vad de gör. Utomhus är de pedagogiska 

hjälpmedlen färre och detta kräver en ökad planering för att lektionen ska bli så bra och 

givande som möjligt. Pedagoger menar att gruppen inte får vara för stor då det ur 

säkerhetssynpunkt oftast är svårare att vistas utomhus. Större grupper kräver mer personal, 

vilket i många fall kan vara svårt att få tag på. Närhet till skog och mark, samt väder är andra 

potentiella hinder som kan sätta stopp för utomhusmatematiken. Att ha matematik utomhus 

när vädret är dåligt och kläderna är blöta leder gärna till missnöje hos barnen och i längden en 

negativ syn till matematik i sin helhet. Rädsla och oro för vad andra kollegor och personal 

ska säga och tycka, om en lärare ofta använder sig av utomhusmatematik, är också något som 

spelar en central roll. 

 

5.2 Hållbarhet i resultat och slutsatser 

Jag har i mitt arbete använt mig av litteratur och forskning, ny som gammal, samt genomfört 

och baserat delar av mina slutsatser på mina sex kvalitativa intervjuer med pedagoger som 

genomförts. Jag valde att enbart koncentrera och använda mig av en metod i min 

undersökning. Ett annat sätt hade varit att enbart göra fyra kvalitativa intervjuer och istället 

komplettera detta med två observationer eller ett x antal elevintervjuer. Detta för att bredda 

undersökningsområdet och på så sätt få fler slutsatser av olika typ. Såhär i efterhand hade det 

varit givande med observationer av lärare som genomfört lektioner i utomhusmatematik. I och 

med att jag valde att intervjua pedagoger som sedan tidigare kände till mig, kan resultatet ha 

blivit påverkat. Eftersom pedagogerna som sagt känner till mig som person, kan detta också 

ha lett till att de vet vad jag som blivande lärare står för. Vänder jag på det, tror jag inte att jag 

hade fått så ärliga och uttömmande svar som jag fick i flera fall vid mina intervjuer. Några 
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pedagoger menade att de har dåligt samvete på grund av att de inte använder sig mer av 

utomhusmatematik än vad de gör. Jag kunde i mina intervjuer ha utmanat dem lite mer för att 

se om de svarade så bara för att man ska tycka att det är fint sagt, eller om de verkligen tror på 

iden och sina tankar. Ska man titta på det hela i ett genusperspektiv så var samtliga 

intervjuade kvinnor. Hur detta kan ha påverkat resultatet är mycket svårt att uppskatta men 

det hade varit intressant att se om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor ser på 

utomhusmatematiken. Använder kvinnor sig mindre eller mer av utomhusmatematik än män?  

 

När det gäller forskning och litteratur har det varit tämligen svårt att finna källor som berört 

matematik och utomhuspedagogik tillsammans. Många av mina källor är av allmän 

utomhuspedagogisk karaktär, även om de fakta som jag använt mig av i detta arbete kan 

kopplas och härledas till just matematik i ett eller flera avseenden. Då utomhusmatematik är 

ett ganska nytt begrepp har det varit svårt att finna forskning kring ämnet.  

 

5.3 Nya perspektiv 

Diskussioner kring att lärare använder läroboken för mycket har varit ett inslag i mitt arbete 

och detta tycker jag ofta får en negativ klang. I mitt arbete har utomhuspedagogik lyfts fram 

som något positivt, medan den traditionella läromedelstyrda klassrumsundervisningen har fått 

en dold negativ stämpel. Jag upplever att många skolfrågor och debatter många gånger 

handlar om vad som måste förnyas och förändras i skolan för att hela tiden sträva framåt. Att 

sträva framåt är naturligtvis en sund tanke, men ibland kan jag uppleva att man allt för ofta ser 

på saker med kritiska ögon, i tron på att det i sig skapar framgång och utveckling. Att ha 

matematik utomhus har absolut många fördelar, men man kan också byta perspektiv och 

istället fråga sig varför inte den traditionella läromedelstyrda undervisningen i klassrummet 

skulle kunna vara minst lika lustfylld och utvecklande? För framtida forskning kanske det 

vore aktuellt att faktiskt undersöka vad barn och pedagoger anser är positivt och utvecklande 

med traditionell matematikundervisning. Så dålig kan den väl inte vara då nästan samtliga 

lärare använder sig av den? Om vi inte hade en lärobok – hur skulle då undervisningen se ut 

och vilka resultat skulle det få för våra svenska elever? Givetvis är detta en fråga som är näst 

intill omöjlig att besvara om vi inte prövar oss fram. 

 

Pedagogen själv är ett av de främsta hindren för att utomhusmatematik ska äga rum. Rädsla 

för det okända och för att misslyckas i sin undervisning handlar i grund och botten för mig 
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mycket om en otrygg läraridentitet. Jag tror att om lärarutbildningen lade mer fokus på inre 

skolning och fokus på att få blivande lärare att våga, skulle variationen av arbetssätt öka i de 

svenska skolorna. Förändrade och tydligare läroplaner är också en faktor som måste ses över 

om dagens lärare både ska orka och våga pröva nya vägar till framgång i undervisningen. 

Som det ser ut nu kan man tolka läroplaner och kursplaner på många olika sätt och detta tror 

jag gör dagens lärare osäkra och rädda för att missa något, vilket i sin tur medför att man gör 

som man alltid gjort.  

 



 

 - 20 - 

6. Avslutning 
Det har varit mycket intressant och utvecklande att skriva om utomhusmatematik och jag är 

övertygad om att inlärning utomhus, oavsett ämne, kan tillföra mycket i dagens skolor. Jag 

kommer att ta med mig mina nya erfarenheter in i mitt läraryrke och använda mig av 

utemiljön som ett komplement till klassrumsundervisningen då mina framtida elever, 

tillsammans med mig, ska upptäcka matematikens oändliga värld. Jag har lärt mig att vilka 

erfarenheter man än har av den matematik man mött, är det fullt möjligt att få en ökad positiv 

inställning. En ökad variation av arbetssätt i tidig ålder gör att fler barn kan hitta sin väg in i 

matematiken. Matematik är roligt när man förstår! Alla barn kan lära sig matematik! 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Frågor vid intervju med pedagog 

 
 

Inledande frågor 

� Vilken utbildning har du? 

� Hur många år har du arbetat inom skolans verksamhet? 

� Inom vilken årskurs/område arbetar du i dagsläget? 

 
Huvudfrågor 
 
 
1. Vad innebär begreppet ”utomhusmatematik” för dig? 

2. Använder du dig/Har använt dig aktivt av utomhusmatematik i din undervisning under en 

längre/kortare tid? 

3. Vilka möjligheter upplever du med att arbeta med matematik utomhus? 

4. Tycker du att det finns speciella områden inom matematiken som är lättare att arbeta med 

utomhus än andra? 

5. Vilka hinder har du upplevt med att arbeta med matematik utomhus? 

6. Upplever du att det är vanligt förekommande att pedagoger arbetar med matematik 

utomhus? 

7. Anser du att dagens pedagoger borde använda sig mer av utomhusmatematik? 

 
 

Tack för din hjälp! 

 
 



 

 

Bilaga 2 – Svar som framkom vid intervju 

(svaren från pedagogerna är ej ordagrant citerade) 

 

Fråga 1 – Vad innebär begreppet ”utomhusmatematik” för dig? 

 

� P1: ”Utomhusmatematik” innebär att man konkretiserar matematiken. Lektionerna behöver inte 

självklart vara lagda i skogen, utan skolgården kan fungera minst lika bra. Att samla, sortera och 

klassificera är begrepp som hör ihop med utomhusmatematiken. 

� P2: Att använda sig av det man kan inomhus, utomhus. Att röra sig och befästa den kunskap som man 

tränat inomhus genom matematikövningar och olika typer av undersökningar utanför klassrummet. 

� P3: Begreppet innebär att man flyttar ut kunskapen utomhus. Att barnen får lära sig genom lek och 

rörelse. 

� P4: Det handlar om att överföra matematiska begrepp från inomhusmiljön till utomhusmiljön. Att lära 

sig att matematiken finns överallt. 

� P5: Utomhusmatematiken ska främja matematiken i praktiken medan den traditionella 

läroboksundervisningen ska främja teorin. Matematiken finns överallt och inte bara i boken.  

� P6: Att använda sig av matematik i praktiken utomhus. Framför allt genom problemlösning och 

mattekluringar. Det behöver inte vara skogen, utan kan även vara skolgården eller något annat. 

 

Fråga 2 - Använder du dig/Har använt dig aktivt av utomhusmatematik i din undervisning under 

längre/kortare tid? 

 

� P1: Ja! Dock kunde jag ha använt mig av det vid ännu fler tillfällen. Jag har använt mig av det under 

längre perioder, men även också i korta intensiva temaperioder. 

� P2: Inte regelbundet tyvärr - Det har mest varit lite då och då.  

� P3: Jag har senast använt mig av det 1 gång i veckan under ett helt läsår.  

� P4: Det har varit spontana perioder då jag har gått ut med barnen och enbart haft matematik. Däremot 

har jag samarbetat med idrotten och använt mig av utomhusmatematik i blandning med fysisk aktivitet. 

� P5: Jag har haft NO/MA och kört dem ihop en gång i veckan utomhus i ett läsår.  

� P6: Enbart under temamässiga perioder tyvärr. 

 

Fråga 3 – Vilka möjligheter upplever du med att arbeta med matematik utomhus? 

 

� P1: Jag anser att lek och lärande hör ihop, framför allt med små barn. Matematik utomhus leder till 

rörelse och användning av fler sinnen och detta gör det hela mer lustfyllt. Att lära sig på samma gång 

som man gör gynnar många barn. Vissa barn kommer mer till sin rätt utomhus då de får känna och se 

riktiga föremål och uppleva matematik i verkligheten. 

� P2: Utomhus blir matematiken mer konkret. Naturmaterial ger inspiration till barnen. Rörelse gör att 

barnen får använda sin kropp och detta upplever jag som att de tycker är roligt. Det är nog bra att 

variera sin undervisning så att barnen får motivation att fortsätta inomhus. 



 

 

� P3: Kunskapen fastnar bättre utomhus när barnen får röra sig och använda hela kroppen. Samarbetet 

stärks och för de som har motstånd i matematiken inomhus kan det vara bra för motivationen. Lekens 

betydelse för inlärning är viktig. 

� P4: Man kan ha alla ämnen utomhus och framför allt blir det mer konkret utomhus. Barnen tycker det är 

kul med variation och förnyelse. 

� P5: Att boken flyttas ut i verkligheten är bra. Matematik utomhus har många fördelar, bland annat det 

praktiska arbetet, samt att fler sinnen aktiveras när du lär utomhus. Det behöver inte vara 100 % 

förberedda lektioner alltid heller.  

� P6: Verklighetsanknytningen är det viktigaste. Att barnen får använda hela kroppen och får röra på sig 

är nog bra. 

 

Fråga 4 – Tycker du att det finns speciella områden inom matematiken som är lättare att arbeta med 

utomhus än andra? 

 

� P1: Ja det är främst geometri som kan vara lättare än andra områden. Även antalsuppfattning och att 

träna begrepp som ”på” ”bakom” och så vidare. Allt är dock möjligt! 

� P2: Mätning och uppfattning är två delar som kan fungera bättre än andra. Att uppskatta sträckor och 

jämföra längd är typiska saker som kan vara bra att göra utomhus. 

� P3: Geometri är absolut lättast och mest användbart utomhus. Under vintern kan man använda snön för 

att träna geometri och sånt. 

� P4: Begreppsområden främst! 

� P5: Jag anser att man kan arbeta med det mesta utomhus men framför allt skulle jag tro att geometri 

lämpar sig utomhus. Även att träna mönster och liknande. 

� P6: Längdmått och geometri. Det kan vara bra att t.ex. samarbeta med slöjden och bygga mer med 

elever. 

 

Fråga 5 – Vilka hinder har du upplevt med att arbeta med matematik utomhus? 

 

� P1: Gruppens storlek spelar ju givetvis stor roll, även om allt går om man verkligen vill. Jag har dock 

upplevt att det är svårare att göra sin röst hörd utomhus. Miljöns lättillgänglighet spelar in samt 

personalresurserna. Det är alltid viktigt att tänka på säkerheten. Annars tycker jag mycket ligger hos 

pedagogen och dennes förhållningssätt. 

� P2: Pedagogen själv är säkert ett hinder. Sedan spelar ju väder alltid in. Det är lättare att ha 

utomhusmatematik på vår- och sommarhalvåret. Nuförtiden är det även många barn som har allergier 

och så vidare som man också måste ta hänsyn till. Det är lite mer att tänka på när man ska gå ut i 

jämförelse med den traditionella undervisningen. Vissa barn upplever nog inte riktigt att det är allvar 

utomhus heller. De tror mer att det är fri lek.  

� P3: Schemat är alltid ett hinder. Det finns inte alltid tid och resurser till att gå ut och ha lektioner. 

Föräldrar påverkar även ibland valet att stanna inne. Vissa föräldrar tror att den eleven som har kommit 

längst i boken också är bäst. De förknippar matematik med en lärobok. 



 

 

� P4: Lata fröknar är största hindret. Det är även mer planering att ha matematik utomhus. Vädret och 

barngruppen spelar också stor roll. Det är svårare att gå ut med yngre barn därför att de tror bara att det 

är lek och inte matematik.  

� P5: Intresset är viktigt och styr nog ganska mycket. Även personalresurser är en central fråga. Är vädret 

bra är det lättare då det säkerligen blir mer lustfyllt om solen skiner och så vidare. Planeringen tar även 

det ganska mycket tid. 

� P6: För många pedagoger kan det nog kännas främmande att gå ut och ha matematik. Många kanske 

inte är vana vid skogen och så. Det går heller inte att gå ut med en hel klass själv för det finns alltid 

några elever som får för sig att sticka från gruppen och skapar oro.  

 

Fråga 6 – Upplever du att det är vanligt förekommande att pedagoger arbetar med matematik utomhus? 

 

� P1: Nej, absolut inte!  

� P2: Nej, inte så vanligt som det borde kanske. 

� P3: Det går nog i perioder. Kurser och fortbildning eller föreläsare och liknande kan nog bidra till att 

pedagoger gör tillfälliga ansträngningar under kortare perioder men i det stora hela är det nog inte så 

vanligt. 

� P4: Det är inte alls vanligt tyvärr. 

� P5: Intresset finns men det blir nog inte av ändå.  

� P6: Nej, det är nog inte så vanligt förekommande. 

 

Fråga 7 – Anser du att dagens pedagoger borde använda sig mer av utomhusmatematik? 

 

� P1: Ja det tycker jag verkligen. Det finns väldigt många fördelar. 

� P2: Ja! Jag personligen skulle kunna använda mig mycket mer av utemiljön. När skogen finns precis 

utanför dörren så borde vi använda den mycket mer. 

� P3: Ja det anser jag. Sett i ett hälsoperspektiv så borde vi vara utomhus mer. Kritik kommer ju nu att 

barn är för dåliga i matematik så då måste vi väll försöka förändra undervisningen. 

� P4: Vi använder oss av utomhusmatematik allt för sällan. När någon föreläser eller man hör någon prata 

om hur viktigt det är brukar det bli en tillfällig uppgång men den försvinner ganska snabbt. Många barn 

förstår inte matematik och det är vår skyldighet att variera vår undervisning så att fler barn kommer till 

sin rätt. Äldre pedagoger är nog sämre på att variera sig tyvärr. 

� P5: Ja framför allt måste det kunna finnas som ett komplement till den traditionella undervisningen.  

� P6: Ja det skulle nog vara bra. Speciellt flickor har lättare för det visuella. Pojkar med extra behov av 

rörelse skulle gynnas av att gå ut och ha matematik ibland. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Matematiska övningar utomhus 
(Ur böckerna Leka och lära matematik ute samt Naturpedagogik) 

 

Övning 1 – ”Geometriska former” 
 
Dela upp i två lag. Deltagarna formar sig efter ledarens kommandon: 

• Ställ upp er i en cirkel 
• Ställ upp er i en triangel 
• Ställ upp er i en kvadrat 
• Ställ upp er i linje 
• Ställ upp er i spiral 

 
Om varje lag får ett rep som de håller i är det lättare att skapa geometri 
 
Övning 2 – ”Spring och hämta” 
 
Samlas i ring och märk ut deltagarnas platser med en pinne e.d. 
 
Spring och hämta: 

• Ett långt granbarr och ett kort 
• Två tallbarr som sitter ihop i en spetsig vinkel 
• En husmossa som växer i våningar. Hitta en trevåningsmossa 
• Ett barr som är spiralvridet 

 
Övning 3 – ”Vinklar” 
 
Naturen är full av vinklar t.ex. grenar i ett träd och blad på ett grässtrå. 
 
A: Leta efter ett naturföremål som har spetsiga, trubbiga och räta vinklar. 
B: Använd en gradskiva och mät grenvinklar i ett träd. Är alla vinklar lika stora? 
Mät vinklar i olika träd. Finns det skillnader mellan olika träd? 
C: Mät vinklar på ett grässtrå. Jämför med andra grässtrån 
 
Övning 4 – ”Luffarschack” 
 
Lägg ut åtta pinnar på marken och skapa ett rutnät med nio rutor. Plocka två olika 
naturföremål gånger tre t.ex. tre stycken grankottar och tre stycken stenar. Spela sedan 
luffarschack och försök få tre i rad! 
 
Övning 5 – ”5-kamrater” 
 
Börja med att tillsammans fundera över hur man kan dela upp fem (fingrar, kottar osv) Hur 
många olika sätt finns det? 
 

• Du lägger ett antal kottar på en vit duk. Barnen får hämta fler så att det blir fem. 
• Du har fem kottar. Barnen får blunda medan du tar några av kottarna och håller bakom 

ryggen. Barnen får titta och gissa hur många kottar du har bakom ryggen. När barnen 
förstår hur det går till kan de göra övningen själva i par och sedan pröva på samma sätt 
fast med tiokamrater osv. 


