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Abstract 
 
The aim of this examination was to find out what teachers in elementary school think about 
outdoor mathematics, why and when they work with it. I have chosen to interview six teach-
ers who work with outdoor mathematics or think it’s an interesting way to teach. All included 
teacher’s works in elementary school and represent two different schools. Most of the teach-
ers think that it’s positive with outdoor mathematics, that it’s a practical way to teach. When 
the teachers have worked with outdoor mathematics, they all agree that most of the students 
enjoy it. During the interviews a few obstacles came up regarding this way to work, it’s de-
pending on the weather and the group you have. All of the participated teachers would like to 
have more outdoor mathematics in school, it is another way to learn. Some people are more 
practical and will learn easier in this way.  
 
Key word: creative mathematics, outdoor mathematics, playful work, varying teaching. 

 



Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad lärare i grundskolan anser om utom-
husmatematik, varför och när de själva arbetar med det. Arbetet innehåller utomhusmatemati-
kens yttre ramar. Jag har valt att intervjua sex lärare som arbetar med utomhusmatematik eller 
som tycker att det verkar vara ett intressant arbetssätt. Alla lärare arbetar i grundskolan och 
representerar två olika skolor. Två av lärarna arbetar med utomhusmatematik en gång i 
veckan. De flesta lärarna anser att det är ett positivt arbetssätt, att det är ett praktiskt sätt att 
lära sig på. När lärarna har arbetat med detta arbetssätt tycker de att de flesta elever ser ut att 
ha roligt. Under intervjuerna kom några hinder upp mot arbetssättet, vädret och gruppen man 
har, har stor betydelse. Samtliga deltagande lärare vill ha mer utomhusmatematik i skolan. 
Vissa människor är mer praktiska och lär sig lättare på det viset. 
 
Nyckelord: kreativ matematik, lekfullt arbete, utomhusmatematik, varierad undervisning. 
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1. Inledning 
 
Efter att ha läst kursen kreativ matematik kände jag att jag som lärare skulle kunna nå ut till 
fler elever om jag använde mig av kreativiteten i undervisningen, dvs. att undervisningen i 
matematik varieras med utomhusmatematik, spel, lekar, mattegympa m.m. Många, liksom 
jag, lär sig bäst genom att göra något med kroppen, att använda så många sinnen som möjligt. 
Genom upplevelsen jag får, genom att göra något med kroppen, kan jag lättare minnas vad jag 
gjort. För några fastnar inte informationen de ser i böcker eller något annat de läser ur. Genom 
en varierad undervisning, en blandning mellan enskilt arbete i matematikboken, laborativt 
arbete, utomhusmatematik, spel, lekar, m.m. tror jag att man som lärare har större chans att nå 
fler elever. Detta menar även Malmer som skriver att ”Eleverna har ett stort behov av konkre-
tion men också av stimulans och omväxling”1. Hon kritiserar även hur verkligheten ser ut 
gentemot läroplanerna, där eleverna ska vara aktiva, upptäcka och undersöka. Hon menar att 
undervisningen idag inte inbjuder eleverna till detta2.  
 
Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) varit på framförallt en skola där jag 
har sett att de använder mycket kreativitet i undervisningen. De låter inte eleverna enbart ar-
beta med matematikboken utan arbetar även med utomhusmatematik, mattegympa m.m. Jag 
har under min VFU mest varit fokuserad på årskurserna ett till tre, där jag sett mycket av 
ovanstående, men jag har även mött lärare i grundskolan som inte arbetar kreativt eller som 
varierar undervisningen, utan som håller sig till matteboken och anser att den fungerar bra. 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
står det bl.a. att skolans arbete ska inriktas på att variera undervisningen i olika kunskaps-
former och balansera dessa så de blir en helhet. ”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för 
kunskaper”3. Under rubriken kunskaper finns att läsa att grunden för undervisningen i skolan 
skall vara lusten att lära, nyfikenhet och utforskande. Lust att lära och nyfikenhet är även mål 
som skolan ska sträva mot att utveckla hos varje elev. Ett av målen som skolan ansvarar för 
att ge eleverna efter grundskolan är att eleven ”behärskar grundläggande matematiskt tän-
kande och kan tillämpa det i vardagslivet”4. 
 
Matematikens syfte och roll i utbildningen finns att läsa i kursplanen där det bl.a. står att 
grundskolan skall utveckla elevens kunskaper i matematik som behövs för att denne ska 
kunna fatta välgrundade beslut i vardagen. Matematiken omfattar utforskande verksamhet, 
kreativitet, kunskaper om begrepp, metoder och uttrycksformer. För att utöva matematik 
framgångsrikt krävs en balans mellan dessa olika metoder5.  
 
Jag vill i mitt examensarbete ta reda på vad några lärare/pedagoger anser om kreativ 
matematikundervisning och hur de arbetar själva med det. Jag har valt att begränsa kreativ 
matematik till utomhusmatematik i och med att kreativt arbete kan vara så mycket. Arbetet 
kommer att handla om utomhusmatematikens yttre ramar, jag kommer inte att gå in så mycket 
på själva matematiken.  
 

                                                 
1 Malmer, G., Bra matematik för alla, 2002, s. 92 
2 Malmer, G. 
3 Skolverket, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, 
2006, s. 7 
4 Lpo 94, s. 10 
5 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier, 2007-2008 
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De tankar jag själv har om utomhusmatematik är att eleverna ska ges en möjlighet till att se 
matematiken överallt, inte enbart i matematikboken. Utomhus kan man ha en slinga i skogen 
där man ska leta efter utsatta geometriska figurer. Man kan på samma stig gå en tipspromenad 
med problemlösningsuppgifter som kräver att man utforskar naturen omkring sig, ex. längden 
på träd, avstånd mellan myrstackar. Man kan även numrera träd med lappar och ge uppdrag 
till eleverna att springa till treans tiokompis, eller till summan av något tal.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att se vad några lärare i årskurs ett till sex som arbetar med 
utomhusmatematik anser om detta arbetssätt. Varför de arbetar med det och i vilka samman-
hang de gör det.  
 
De frågeställningar jag har inför arbetet är:  

• vad anser några lärare i grundskolan som arbetar med utomhusmatematik om arbets-
sättet? 

• varför tycker lärarna att man ska arbeta med det? 
• hur arbetar de med det? 
• vad är lärarnas uppfattning av elevernas reaktioner?  
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Lusten att lära 
Skolverket presenterade 2003 en rapport som innehöll en kvalitetsgranskning som gjorts gäl-
lande lusten att lära, med fokus på matematik. Granskningen utgick från läroplaner, kurs-
planer, forskning och beprövad erfarenhet. Rapporten visar på en undersökning om hur skolor 
arbetar med att väcka lusten att lära samt att stödja den. De inleder med att definiera begrep-
pet lust som ”den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på 
egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap”6. De har även frågat hur 
elever definierar lusten att lära och visar att eleverna framhåller ämnen som är praktiska och 
estetiska kopplat till begreppet.  
 
Rapporten visar att glädjen och lusten att lära är väldigt hög i de tidigaste skolåren. Undervis-
ningen är varierad och innehållet är konkret. Lärarna på området anses ha en medveten stra-
tegi att stödja det lustfyllda lärandet med. Under de tidigaste skolåren får eleverna i ämnet 
matematik aktivera alla sinnen och de får även en tydlig återkoppling7. Rundgren och Dahl 
menar att vi måste ta vara på den nyfikenheten och intresset barnen oftast har i grundskolans 
tidiga år. Vi bör även uppmuntra barnen att fantisera och tänka fritt8. Under åren i grund-
skolan visar rapporten från skolverket på en förändring i lusten att lära hos elever, särskilt i 
matematik. Det friare arbetssättet som fanns under de tidigaste skolåren övergår till en mer 
formell undervisning. Läroboken i skolan anses av många lärare som en central del i 
matematikundervisningen. Istället för att variera undervisningen och visa på konkreta exem-
pel handlar det nu om att räkna så många uppgifter som möjligt i boken. I rapporten framgår 
även att många elever som har svårt för matematik inte får konkret undervisning utan ”alltför 
tidigt måste arbeta med matematik utan hjälp av andra representationsformer än text och talat 
språk”9. 
 
Även Ahlberg menar att lusten och intresset för matematik har stor betydelse. Elevernas in-
tresse kan hämmas om inte deras behov, känslor och intressen anknyts till undervisningen. 
Ahlberg anser att matematikundervisningen i skolan oftast inriktar sig på att hitta ett rätt svar 
så fort som möjligt. De elever som inte hittar rätt svar eller som oftast tar lång tid på sig kan 
förlora glädjen, lusten och tilltron till den förmåga de har10. 
 

2.2 Varierad undervisning 
Rapporten från skolverket belyser även behovet av en varierad undervisning. Arbetssätt, ar-
betsformer och läromedel behöver varieras för att tillgodose alla elevers olika sätt att lära11. 
Även Malmer anser att lärare måste variera sin undervisning, eftersom alla elever är olika12. 
Detta instämmer även Ahlberg till som tror att elever kan ledas att tro att matematik enbart 
handlar om att räkna sida efter sida i matteboken om undervisningen i ämnet inte innehåller 
något annat moment. Nyfikenheten och lusten till att lära i matematik, som oftast finns till en 
början hos eleverna, kan vid en ensidig undervisning ersättas med en annan känsla, otillräck-
                                                 
6 Skolverket, Lusten att lära – med fokus på matematik, 2003, s. 8 
7 Skolverket, 2003 
8 Dahl, K. & Rundgren, H., På tal om matte, 2005 
9 Skolverket, 2003, s. 19 
10Ahlberg, A., Barn och matematik, 1995 
11 Skolverket, 2003 
12 Malmer, G. 
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lighet13. Carlgren anser att lekar och annat kreativt arbetssätt har en ganska liten del i 
matematikundervisningen. Oftast är det läroboken som står för de flesta uppgifterna eleverna 
ska klara av, där läraren ibland har gemensamma genomgångar för hela klassen för att ge ele-
verna den förståelse de behöver för att kunna räkna vidare14. Men som Molander m.fl. skriver 
så handlar det om att komplettera undervisningen med andra arbetssätt, ”för att skapa ökad 
förståelse och lust hos eleverna”15. Olsson betonar vikten av att barn får vara utomhus, ”det är 
utomhus man får flest och starkast sinnesintryck”16. Hon anser att barn lär sig hela tiden, med 
alla sinnen, med hela kroppen. Även Lillemyr skriver om barns sätt att lära. Han menar att 
barn ofta lär sig genom skapande aktivitet, upplevelser, genom att experimentera och att 
undersöka. Speciellt under de första skolåren undersöker och experimenterar barn genom le-
ken17. 
 

2.2.1 Rörelser vid inlärning 
Inlärning sker inte bara i huvudet, utan i hela kroppen. Detta menar Hannaford som skriver att 
vanligtvis betraktas hjärnan som ett, utan tillhörande av kroppen, vid inlärning. ”Det är vår 
kropps sinnen som förser hjärnan med den information om omgivningen som vi behöver för 
att skapa oss en uppfattning om världen och från vilken vi hämtar material när vi skapar nya 
möjligheter”18. Hon anser att när det gäller kroppens roll vid inlärning så behöver alla bli mer 
medvetna om den. Genom rörelser kan vi befästa tankar och symboler, vilket gör det enklare 
för oss att minnas tanken. Till varje siffra och bokstav finns en rörelse som förknippas med 
den, som kan göra det enklare att befästa formen av symbolen. Hon menar även att när vi rör 
på oss tänker vi friare och bättre, ex. vid promenader19. Molander m.fl. anser även de att vår 
kropp är uppbyggd för rörelse och att hjärnan fungerar bättre när vi rör på oss. De menar att 
det är mycket enklare att sitta inomhus och arbeta om man har varvat undervisningen med 
rörliga utomhuspass. Extra viktigt är det med rörelse i undervisningen när det kommer larm-
rapporter om att allt fler barn blir fetare20. En rapport som gjorts i Danmark, där nästan alla 
danskar som gått i skola i Köpenhamn 1930-1976 ingick, visar på att överviktiga barn löper 
större risk att dö i förtid pga. hjärtsjukdomar. Rapporten visar även att barn rör på sig för lite 
och i takt med det äter för mycket21.  
 
Även Hamberg skriver om vikten att människan får röra på sig. Ur skolans synvinkel gäller 
det att ”Rörelser sätter fart på både kroppen och knoppen”22. Han betonar även vikten av att 
föräldrar supportrar skolan till att inspirera barnen till rörelse under raster. Även Sandborgh 
och Stening-Furén betonar vikten av att barn bör röra på sig, för att kunna få en bra inlärning. 
Det är många faktorer som spelar roll vid inlärning som tränas genom rörelser, som uthållig-
het, självförtroende, grov och finmotorik osv23.  

                                                 
13 Ahlberg, A. 
14 Carlgren, I., Miljöer för lärande, 1999 
15 Molander, K., Hedberg, P., Bucht, M., Wejdmark, M., & Lättman-Masch, R., Att lära in matematik ute, 2006, 
s. 15 
16 Olsson, T., Skolgården – det gränslösa uterummet, 1995, s. 9 
17 Lillemyr, O. F., Lek – upplevelse – lärande, 2002 
18 Hannaford, C., Ph.D. Lär med hel kroppen – inlärning sker inte bara i huvudet, 1997, s. 11-12 
19 Hannaford, C. 
20 Molander, K. m.fl. 
21 Vidlund, S., Feta barn blir lättare hjärtsjuka, 2007  
22 Hamberg, J., Rörelse är liv, 2004, s. 27 
23 Sandborgh, G. & Stening-Furén, B., Inlärning genom rörelse, 1986 
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2.3 Vad är matematik? 
Matematik definieras i Nationalencyklopedin som ”en abstrakt och generell vetenskap för 
problemlösning och metodutveckling”24. Dahl och Nordqvist anser att matematiken finns 
överallt. Siffror är en viktig del, men matematiken är även ett språk, ett verktyg, ett hjälpme-
del, fantasier, gissningar, galna idéer; det finns överallt. Mönster och symboler, byggnader 
och konst är också matematik. Författarna menar även att alla är matematiker. När man hop-
par hage, spelar kort eller sätter på sig kläder så tänker man matematiskt25. Likaså anser Dahl 
och Rundgren, de menar att matematiken är mycket mer än bara siffror och räkning som 
många förknippar matematik med. De tycker att det är självklart att det, runtomkring oss hela 
livet, finns matematik. Det viktigaste inom matematiken, dess kärna, anser de är ”att tänka, 
logiskt, metodiskt, kritiskt, fantasifullt, och att lösa problem”26.  
 

2.4 Vad är lek? 
Leken är viktig för alla barn, den motiverar och engagerar, menar Lillemyr, därför har den en 
central betydelse för bl.a. lärande. I leken kan barn uppföra sig hur som helst utan att vara 
rädda för att bli bedömda. Lillemyr visar på några karaktäristiska drag i leken; 
 

• Lek är en typisk aktivitet bland barn. 
• Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren. 
• Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer att delta i. 
• För barn är lek ”som om”, den befinner sig utanför den verkliga världen. 
• Lek innebär att det skapas en viss ordning (till exempel ett system med regler). 
• Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid. 
• Lek rymmer spänning. 
• Lek är ett uttryck för en inre drift. 
• Lek är förberedelser för vuxenlivet27. 

 
I Nationalencyklopedin definieras begreppet lek som låtsasverksamhet. I leken finns alltid ett 
inslag av föreställning, den inre föreställningen bestämmer över den yttre föreställningen28.  
 

2.4.1 Matematik genom lek 
Dahl och Rundgren anser att man kan utveckla matematiken till roliga spel och lekar, för att 
bygga upp ett självförtroende och en glädjande känsla kring ämnet29. Även Peggy Kaye, som 
har undervisat barn i matematik i många år, visar att hennes erfarenheter är att spel och lekar 
är väldigt användbara i undervisningen. Hon menar att alla barn tycker om matematiska lekar. 
Under lekar slappnar barn av och sätts i rätt sinnesstämning för att lära sig saker. Om en del 
av leken är upprepning, upprepar barnen gärna gång på gång, vilket de kanske inte gör vid 
t.ex. träning av multiplikationstabellen, som oftast är upprepning. Kaye anser att genom rätt 
utvalda lekar kan barn lära sig allt de behöver veta om matematik. Lek kan liksom läroböcker 
lära ut men det har även en annan förmåga enligt Kaye; ”förmågan att ha roligt med mate-
matik, förmågan att tänka intensivt och att njuta av det”30. Men hon anser även att lekarna inte 
                                                 
24 Nationalencyklopedin, matematik 
25 Dahl, K., & Nordqvist, S., Matte med mening, 1999 
26 Dahl, K., & Rundgren, H., s. 5 
27 Lillemyr, O. F., s. 46-47 
28 Nationalencyklopedin, lek 
29 Dahl, K., & Rundgren, H. 
30 Kaye, P., Barnens bästa matte- och läslekar, 2005, s. 14 
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ska ses som en ersättning till matematikundervisningen utan som ett komplement, ett stöd. 
Även Molander m.fl. anser att leken kan vara effektiv i undervisningssammanhang. I stället 
för att nöta in t.ex. multiplikationstabellen kan man leka in den med eleverna31. Men som 
Rundgren och Dahl skriver måste man som lärare ha funderat på vad man vill genom leken, 
att den hör till ett sammanhang, till det stora hela32. 
 

2.5 Utomhusmatematik 
Molander m.fl. menar att fler elever kommer att hitta sitt eget sätt att lära på om man flyttar ut 
matematiken utomhus och då varierar sin undervisning. Dessutom kommer troligtvis flera 
elever tycka att matematiken är roligt. Författarna kopplar även till ett av strävansmålen, ge-
nom att visa på att man genom utomhusmatematik låter eleverna utforska ämnet och ger dem 
möjligheten att se att matematik även finns utanför skolans väggar, att den finns överallt. En 
av de erfarenheter som författarna fått utifrån utomhuspedagogik är att eleverna ofta kommer 
ihåg det de gjort under en lång tid. Dessutom är det oftast lätt att skapa engagemang kring 
undervisningstillfället. Genom att vistas ute prövas skolkunskaperna i verkligheten vilket le-
der till att en förståelse utvecklas hos de deltagande. Fler bra skäl till utomhusmatematik är att 
med gemensamma upplevelser har vi lättare att komma ihåg. Som forskning visar och som 
även författarna tar upp så kommer vi ihåg 80 % av det vi upplever till skillnad mot 10 % av 
det vi läser. Även samarbetet tränas ute vilket leder till bättre gruppsammanhållning. Själv-
förtroendet kan stärkas när eleverna klarar praktiska uppgifter utomhus. Dessutom sker en 
ämnesintegrering när vi har matematik utomhus. Automatiskt kommer fler av skolans ämnen 
in under lektionstillfället. ”Som bonuseffekter kan vi räkna frisk luft, ökad fysisk aktivitet och 
naturupplevelser”33. Jackie Kennard skriver i en artikel om utomhusmatematik, att en bra 
plats att ha matematik på är skolgården, att matematiken kan vara stimulerande även där. 
Framförallt menar hon att skolgården, men även annan utomhusmiljö, erbjuder en utmanande 
upplevelse i den tidiga matematiken, förskolematematiken34.  
 
Molander m.fl. menar att man genom utomhuspedagogik ger eleverna en känsla för naturen. 
Genom den positiva känslan som man får från naturen skapas en förståelse för olika miljö-
problem vi har idag35. Även Ulin anser att det är positivt med utomhuspedagogik. Det finns 
en stor rikedom på bl.a. geometri i naturen som man kan ta till vara på, som blommor, snökri-
staller, växter m.m. Han anser att ”Det är ett måste att varje elev skall få möta många exempel 
på vackra naturformer”36. Som Sandborgh och Stening-Furén menar så kanske inte alla barn 
har möjlighet att på fritiden spendera tiden i naturen, det kan finnas brister i deras boende-
miljö. Genom att då använda sig av utomhuspedagogik i undervisningen, kan man till stor del 
kompensera dessa brister. De menar även att man i förskola och skola kan påverka barnen att 
söka sig till naturen på fritiden, genom att flytta ut undervisningen och visa på miljön37.  
 
Olsson tar i sin bok upp en forskning som gjorts av en miljöpsykolog som visar att uterummet 
betyder mer för barn än byggnader. Miljöpsykologen anser att barn får en verklighetskänsla 
utomhus som de inte får inomhus just för att de utforskar världen med flera sinnen. Det kan 
även vara så att barn känner sig mer friare utomhus, pga. att det är där som leken främst före-

                                                 
31 Molander, K., m.fl. 
32 Dahl, K., & Rundgren, H. 
33 Molander, K., m.fl, s. 15 
34 Kennard, J., Outdoor mathematics. Mathematics teaching incorporating micromath 201, 2007, s. 16-18 
35 Molander, K., m.fl. 
36 Ulin, B., Engagerande matematik, 1996, s. 99 
37 Sandborgh, G. & Stening-Fruén, B. 
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kommer38. Stevens och Scott anser även de att utomhusmiljön bör beaktas som något positivt. 
Utomhusmiljön ska inte ta bort inomhusundervisningen utan komplettera den. De menar även 
att utomhusmiljön bjuder på en mängd matematik som man kan ta till vara på, ex. begrepps-
träning, mönster, storheter som längder m.m.39

 

2.5.1 Coombes School 
Väster om London ligger Coombes school. Det är en skola som verkligen använder skolgår-
den som ett pedagogiskt rum. ”Skolgården, som ständigt förändras, utvecklas och omformas, 
används både som en plats för erfarenheter och som ett mångsidigt och levande läromedel”40. 
På Coombes school finns tre grundläggande principer; involvering, helhet och inspiration. 
Skolgården är uppbyggd så att den är tänkt att innehålla olika rum (klassrum), som kan an-
vändas på olika sätt. Det finns bl.a. berättarcirklar, labyrinter, dammar, en teaterscen, en 
blomstersäng och på den asfalterade platsen finns mönstermålningar i form av bl.a. solrosor. 
Skolgården beskrivs som skolans största klassrum med alla sina möjligheter. Ett lektionstill-
fälle som de har är att barnen ska samla på sig naturmaterial och skapa något, mönster som 
läraren sedan fotograferar. Genom att bedriva undervisningen utomhus, som man till största 
del gör på Coombes school, skapar man en god arbetsmiljö för dem som arbetar på skolan, 
elever, lärare och annan personal. Föräldrars och andra anhörigas betydelse är mycket stor på 
skolan, det handlar om att ta vara på de yrkeskompetenser de har, ex. så har Coombes school 
fått mycket hjälp med större anläggningsarbeten av en militärbas där många föräldrar arbetar.  
 
  

                                                 
38 Olsson, T., 1995 
39 Stevens, J., & Scott, K., Developing mathematics out-of-doors. Mathematics teaching 180, 2002, s. 20-22 
40 Olsson, T., m.fl. Skolgården som klassrum, året runt på Coombes School, 2002, s. 85 
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3. Metod 

3.1 Urval 
Inför undersökningen har jag gjort ett positivt urval där jag har kontaktat lärare som arbetar 
med utomhusmatematik. Detta urval är ett resultat av samtal med andra lärare som jobbar på 
samma skolor som deltagarna, bl.a. min VFU handledare, som har kännedom om att dessa 
lärare arbetar eller har arbetat med utomhusmatematik. Förfrågan skickades till lärarna via 
mejl (se bilaga 1) där jag berättade om arbetets syfte samt frågade om de kunde tänka sig att 
delta. I brevet stod även att varken kommun, skola eller något namn kommer att nämnas i 
arbetet. Två lärare kunde inte delta i intervjun, den ena hade inte tid då utvecklingssamtal 
planerats in en tid framöver. Den andra har varit mammaledig och precis kommit tillbaka till 
arbetslivet, så hon kände att hon inte riktigt kommit igång med sin undervisning och ansåg 
därför att hon inte skulle bidra med så mycket. Därför fick jag muntligt fråga tre andra lärare 
som inte arbetar med utomhusmatematik men som är öppna för det, om de ville delta, alla tre 
ville det. De lärare som deltog har en erfarenhet inom yrket på 7-32 år. Fem av lärarna arbetar 
på en större skola med cirka 250 elever, från förskolan till årskurs sex. Den sjätte läraren ar-
betar på en mindre skola med cirka 60 elever, från förskolan till årskurs sex. 
 

3.2 Datainsamlingar 
Undersökningsmetoden jag har valt är intervjuer. Intervjufrågorna (se bilaga 2) var inte så 
många, men de tar upp mitt undersökningsområde. Frågorna är utformade efter mina fråge-
ställningar, vad de anser om arbetssättet och varför de tycker man ska arbeta med utomhus-
matematik. Frågorna om de arbetar med detta vid speciella tillfällen samt hur de introducerar 
och avslutar ett pass ger svar på frågan hur de arbetar med det. Lärarna fick själva berätta hur 
de bedömde sina elevers intresse för utomhusmatematiken, vilket ger svar på hur eleverna 
verkar tycka om arbetssättet. Frågorna såg jag som ett stöd under samtalen. Jag gav mig själv 
stort utrymme för spontana frågor samt följdfrågor. Detta för att få en mer samtals-
/diskussionsintervju. Fem av samtalen spelades in på band, den sjätte läraren fick jag inte ett 
godkännande av. Jag valde att göra en förfrågan om jag fick spela in samtalen för att jag 
skulle känna mig mera delaktig i samtalet, även för att få bort de pauser som skulle ha blivit 
om jag skulle ha antecknat hela samtalet. Centrala och viktiga åsikter skrev jag dock ner un-
der samtalens gång. När samtalen var klara skrev jag ner dem för att underlätta arbetets gång. 
 

3.3 Procedur 
Innan varje intervju startade berättade jag återigen arbetets syfte samt att inget namn, ingen 
skola eller kommun kommer att nämnas. Innan intervjuerna startades frågade jag om samtalen 
kunde spelas in, jag fick godkännande av fem lärare att spela in. Det gjordes även klart för 
dem att endast jag kommer att lyssna på bandet och efteråt kommer det att kasseras. Intervju-
erna genomfördes enskilt med lärarna på skolan där de arbetar vid en tidpunkt som passade 
båda parter bäst. Första intervjun gjordes en fredag eftermiddag i lärarrummet, där vi kunde 
vara ostörda fram till sista minuten då intervjun officiellt var avslutad men vi fortsatte att 
samtala kring ämnet. Tidpunkten och plats valdes av deltagaren, som hade möjlighet att träffa 
mig då. Intervjun varade i ungefär femton minuter därefter fortsatte vi samtalet kring intres-
santa synpunkter som kommit upp. Den andra intervjun gjordes med en lärare på en annan, 
mindre skola, då jag åkte upp till deltagaren på eftermiddagen. Intervjun gjordes i lärarens 
klassrum där han höll till när jag kom dit. Vid något tillfällen avbröts vi av andra lärare. Inter-
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vjun varade i ungefär tjugo minuter. Den tredje intervjun gjordes även den på skolan där lära-
ren arbetar. Vi satt i lärarens klassrum en eftermiddag på bestämd tid av lärarens själv. I klass-
rummet satt även en elev vid datorn och arbetade under tiden vi samtalade. Vid något tillfälle 
kom andra lärare in för att fråga något. Intervjun tog ungefär tjugo minuter. Den fjärde inter-
vjun var med en lärare som inte arbetar så mycket med utomhusmatematik, men som är öppen 
för det och tycker det är kul. Intervjun gjordes även den i lärarens klassrum på bestämd tid, en 
eftermiddag när eleverna slutat. Även här stördes vi av några lärare som kom inrusande men 
de försvann snabbt när de såg vad vi gjorde. Intervjun varade i ungefär femton minuter. Den 
femte intervjun var även den med en lärare som frågats i efterhand, som tycker arbetssättet är 
roligt men som själv inte arbetar med det så mycket i nuläget. Intervjun gjordes i lärarens 
klassrum en eftermiddag. Denna intervju spelades inte in utan jag förde anteckningar under 
samtalets gång. Intervjun varade i ungefär femton minuter. Den sjätte och sista intervjun gjor-
des även den i lärarens klassrum en eftermiddag, detta också med en lärare som förfrågats i 
efterhand. Intervjun gjordes i hennes klassrum där vi fick vara ostörda under hela samtalet. 
Samtalet varade i ungefär femton minuter. Efter varje samtal skrev jag ner dem för att ha som 
stöd i det fortsatta arbetet.  
 

3.3.1 Reliabilitet 
Reliabilitetsbrister i arbetet är att deltagarna intervjuats vid olika tidpunkter och på olika plat-
ser. Några intervjuades i lokaler där störningsmomenten var flera och större, medan andra 
intervjuades bakom stängd dörr. Frågorna som ställdes till deltagarna var inte exakt samma, 
utan grunden var de frågor jag hade med mig som stöd. Därefter ställdes följdfrågor utifrån 
vilken form intervjun tog, vilka svar som gavs. En intervju gjordes en eftermiddag i lärar-
rummet där sannolikheten att något störningsmoment skulle infinna sig var stort. De andra 
intervjuerna gjordes i respektive lärares klassrum, där vi med dörren stängd höll samtalen. 
Men även där fanns sannolikheten att vi skulle blir störda. Vid fyra av de intervjuerna blev 
samtalet avbrutet när någon kom in i klassrummet. Det är även svårt att tolka lärarnas svar om 
de är sanningsenliga eller om de gav de svar som de ansåg att jag sökte.  
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4. Resultat 
 
Jag har genom intervjuer tagit reda på vad sex utvalda lärare anser om utomhusmatematik. 
Dessa lärare är öppna för utomhusmatematik och tre av dem använder sig av arbetssättet i sin 
undervisning. Resultatet redovisas nedanför, varje fråga för sig och lärarnas svar, som följs av 
en kort sammanfattning. Eftersom jag inte ställde exakt samma frågor till alla lärare kommer 
frågorna att grupperas för att få med alla svar. 
 

4.1 Deltagarna 
Lärare 1: arbetar på en större skola, årskurs sex, erfarenhet åtta år. 
Lärare 2: arbetar på en mindre skola, årskurs tre – fyra, erfarenhet 17 – 18 år. 
Lärare 3: arbetar på en större skola, årskurs sex, erfarenhet sju år. 
Lärare 4: arbetar på en större skola, årskurs två, erfarenhet 32 år. 
Lärare 5: arbetar på en större skola, årskurs ett, erfarenhet 15 år. 
Lärare 6: arbetar på en större skola, årskurs två, erfarenhet 20 år. 
 

4.2 Redovisning av intervjuerna 
 

4.2.1 Lärarnas arbete med utomhusmatematik  
Jag har hört att du arbetar med utomhusmatematik eller att du är öppen för det. Stämmer 
det? 
 
Lärare 1: Hon arbetar med det av och till och hon är positiv till arbetssättet. Det som hon 
tänkte på först när frågan ställdes var vikten av att gruppen från början är vana att samarbeta 
och att få eget ansvar. Läraren betonar även vikten av att man kontinuerligt ska ha med 
utomhusmatematik i undervisningen och inte bara göra det en gång och inget mera. När hon 
själv gick lärarutbildningen gick hon en speciell kurs som handlade om matematikinlärning, 
inriktad mot årskurs ett till tre. Under den kursen pratade de mycket om utomhusmatematik, 
så hon har skrivit ett arbete som handlar om geometri och de yngre barnen utomhus. 
 
Lärare 2: Läraren har på skolan haft utomhusmatematik med på elevens val, speciellt under 
den tidiga hösten, då de framförallt har arbetar med geometriska former. 
 
Lärare 3: Han arbetar med det ibland. 
 
Lärare 4: Läraren är mer öppen för det än hon arbetar med det. 
 
Lärare 5: Hon arbetade ingenting med utomhusmatematik förra året, då hon hade en grupp 
som inte klarade av socialt samspel. Då arbetade de istället med laborativt material en gång i 
veckan i halvklass. Under de tillfällena arbetade de med vikter, volym, pengar, tid, året, 
mönster m.m. Till våren ska läraren försöka ha utomhusmatematik med den nuvarande klas-
sen. 
 
Lärare 6: Läraren anser att det verkar vara ett jättebra arbetssätt, därför att det innehåller så 
mycket. Det innehåller samarbete, man får vara ute i naturen, man arbetar med matematik och 
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sen måste man tänka, det är inte bara att sitta och fylla i en matteuppgift. Man måste verkligen 
tänka, lösa ett problem och vara konstruktiv för att sen komma fram till lösningar genom dis-
kussion. Hon tycker att man får ut mycket genom detta arbetssätt. Läraren själv har inte arbe-
tat med det så mycket utan det har blivit när de har varit ute en heldag. Hon anser att man 
själv verkligen måste bestämma sig för att ta tid för det en period, hon själv ska försöka få in 
det i sin undervisning till våren. Hon betonar att det verkar vara ett bra arbetssätt. 
 

4.2.2 Sammanfattning 
Alla sex lärarna är öppna för eller arbetar själva med utomhusmatematik. En av lärarna anser 
att utomhusmatematik ska man (om man använder sig av arbetssättet), använda flera gånger 
så att det inte bara blir en gång och inget mer. En annan tycker att gruppen har betydelse för 
om man kan använda sig av utomhusmatematik eller inte. En lärare tycker utomhusmatematik 
verkar vara väldigt bra då det innefattar så mycket, inte bara matematik utan även samarbete 
och utevistelse.  
 

4.2.3 Vad lärarna anser om arbetssättet  
Vad anser du om utomhusmatematik, varför tycker du att man ska få in det i undervisningen? 
 
Lärare 1: Läraren anser att det är viktigt att man kommer ut från klassrummet, så att man 
kommer ut och gör olika saker, så att man inte fastnar i klassrummet. Hon tycker att detta 
gäller för alla ämnen inte bara matematik, men hon tror att många har svårare att släppa ut 
matematiken i jämförelse med t.ex. samhällsorienterade ämnen (SO).   
 
Lärare 2: Han betonar vikten av att det är ett praktiskt arbetssätt. Han menar att den kropp vi 
har, inte har förändrats under de senaste tiotusen åren, då vi var praktiska människor. Han 
menar även att många lär sig via kroppen, via händerna. Han tror att många lärare låter sig 
styras av material som bygger på att eleverna sitter vid bänkarna och ”gör det de ska göra”. 
Läraren anser att det finns för lite material inom arbetssättet, men det är ju läraren som väljer 
vad denne vill arbeta med. Han kan själv känna att han inte vill använda sig av arbetssättet 
beroende på gruppen. Om det i gruppen finns många barn som är impulsstyrda så blir det 
svårt med allt som finns ute på skolgården. Han har själv prövat det då han har varit själv med 
gruppen. Gruppen bestod då av halva klassen vilket han anser att man ska sträva efter för att 
få någon behållning av det. Han betonar även vikten av att utomhustillfällena ska falla ut i 
någonting, att det ska ha någon mening, koppling till det andra arbetet, så det inte blir någon 
engångsföreteelse som inte har något sammanhang till det andra arbetet. Han menar att man 
inte bara kan pröva detta arbetssätt en gång och konstatera att det inte fungerar, för det är ju 
också ett nytt arbetssätt för eleverna. Det tar tid för både lärare och elever att känna sig nöjda 
med det.  
 
Lärare 3: Läraren tycker själv att det är roligt att vara ute, att det är skönt. Han menar även 
att eleverna blir lite annorlunda när de kommer ut och att det är roligt att se dem från en annan 
syn när de gör andra aktiviteter än matematikboken eller något annat i klassrummet. Han har 
även märkt att man lika gärna kan ha utomhusmatematik inomhus. Det tankesättet han har 
kring utomhusmatematik går lika bra inomhus. Han nämner ett närliggande exempel då han 
tidigare under dagen hade tänkt vara ute och spela curling. Men vädret tillät inte detta då is-
banan inte längre fanns. Men tankesättet han hade inför övningen var ju tänkt som utomhus-
aktivitet, men det gick lika bra att köra på golvet inomhus med en isklump. Det är för honom 
utomhusmatematik fast inomhus. För läraren handlar det mer om att bryta sig loss från mate-
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matikboken, allt bort från boken är utomhus för honom. Han tycker att man ska arbeta utom-
hus för att man ska variera sig, framförallt ska undervisningen inte se likadan ut. Han menar 
att det inte finns några väggar utomhus som det finns inomhus, utan det är ett roligt sätt att 
umgås på och förhoppningsvis också ta till sig kunskap. Oftast blir det lekfulla saker när man 
är ute. Han ger även andra exempel som de har gjort i årskurs sex då eleverna får gå ut på 
matteuppdrag, då de går runt med en lapp och gör någonting, ett uppdrag. Det anser läraren är 
som en matematikuppgift fast utomhus. Han anser att det är tankarna bakom på något sätt, att 
de är lite friare när man har utomhusmatematik. 
 
Lärare 4: Hon tycker det är ett bra arbetssätt. Det bästa med det är ju att eleverna får lära sig, 
lära in matematik med kroppen. Hon anser att vad det än gäller för inlärning så är kroppen ett 
väldigt bra hjälpmedel. Läraren anser att man lika gärna kan göra det inomhus, för hon anser 
att det viktiga är att de gör rörelser med kroppen, istället för att sitta stilla på en plats. Utom-
hus finns större möjligheter än inomhus, det är större ytor man kan använda sig av och mate-
rial som stenar och träd kan tillämpas i undervisningen. 
 
Lärare 5: Läraren anser att utomhusmatematik inte ska vara en engångsföreteelse utan att 
man ska ha det som en konkret praktisk användning. Exempel som hon ger som man kan ar-
beta med utomhus är bl.a. längder, det visar på det konkreta. Genom arbetssättet ger man ele-
verna en bild av omvärlden. Det är lekfullt och aktivt, man ska ta vara på det spring de har i 
benen. Hon tycker främst att våren är en årstid som man kan vara ute mer på. Hon tycker att 
användandet av arbetssättet beror på barngrupp. Men hon anser att man ska ha ett klart syfte 
med lektionen. Hennes vision är att komma mer ut från klassrummet. Hon tycker även det är 
svårare på en större skola, där eleverna har rast lite olika. På hennes förra byskola som hon 
arbetade på hade alla barn rast samtidigt så hon visste när skolgården och skogen var fri från 
andra barn. Hon anser att genom utomhusmatematik kan man lära barn matematik i vardags-
livet och inte bara en massa tal.  
 
Lärare 6: Hon anser att man ska arbeta med utomhusmatematik dels för att det blir mer på 
riktigt, att eleverna ställs inför problem som dom är tvungna att lösa, och då har de redskapen 
och allting där ute. Det blir mer fiktiva saker när man sitter i boken, man låtsas att det är si 
och man låtsas att det är så, men när man är ute så är man ju där. Hon menar även att gruppen 
har en stor betydelse. Vissa grupper är väldigt svårt att ha ute för att de inte orkar koncentrera 
sig och lyssna på samma sätt som inomhus. I ett klassrum har man ändå eleverna sittande, de 
vet vart de ska rikta blickarna och de lyssnar och det blir en riktad uppmärksamhet. När de 
står ute är det mycket andra saker som spelar in, de står och sparkar i gruset, de ser någonting 
annat och det blir inte samma uppmärksamhet. Läraren anser att det krävs mer av eleverna när 
man är ute. Har man inte en grupp där alla klarar av det så anser läraren att man ska sträva 
efter att gå ut med mindre grupper.  
 

4.2.4 Sammanfattning 
De flesta av lärarna anser att genom utomhusmatematik kommer man ut i naturen och får göra 
något praktiskt, många lär sig genom kroppen och händerna och det ger dem en möjlighet att 
ta in kunskap. Några tar även upp gruppen som ett hinder, att koncentrationen kan vara svår 
för vissa elever att bibehålla om de kommer ut. Då blir det enklare om man delar upp gruppen 
i mindre grupper. Det kom även upp att man kan ha utomhusmatematik inomhus, att man 
genom användning av kroppen till inlärning faktiskt kan vara inomhus. Utomhusmatematik 
blir då all den undervisning som inte har med matematikboken att göra. Oftast blir det också 
lekfullt att vara utomhus och då även ett roligare tillfälle för både elever och lärare. Genom 
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utomhusmatematik blir det mer konkret för eleverna vilket problem de ska lösa, man ger dem 
en omvärldsbild att uppleva istället för en bok där det gäller att fantisera problemet.  
 

4.2.5 Elevernas reaktioner 
Hur tycker du eleverna verkar när de har utomhusmatematik? 
 
Lärare 1: Hon fick inte denna fråga. 
 
Lärare 2: Han menar att de praktiska barnen som kanske har svårt för sig i teorin, lyser upp 
på ett helt annat vis, de tar för sig, kommer med initiativ och förslag osv. Han tycker det är en 
stor skillnad om man jämför barnen mot hur de är inomhus. Utomhusmatematik är ett annat 
sätt att ta till sig kunskap på. Han ser även elever som inte tycker det är roligt. Vi lever idag i 
ett samhälle där det finns barn som inte tycker om att vara ute, och vad det beror på tror han är 
att vi är ute alldeles för lite överhuvudtaget så att det blir en slags obekvämhet att gå ut. Om 
man övervinner den tröskeln så tror läraren att alla barn egentligen tycker att det är roligt att 
vara ute. Idag går eleverna i skolan en tredjedel av dagen, den andra tredjedelen tillbringar de 
på fritids eller hemma och inne oftast, flertalet i alla fall. Han känner själv att han blir lite väl 
instängd ibland.  
 
Lärare 3: Läraren anser att en del blir jätteglada för de ”slipper” matematiken, en kommentar 
han har hört är ”nu slipper vi matte”, och det märks också att de har roligt när de är ute. Men 
om det är väldigt dåligt väder, som den dagen samtalet ägde rum, så tycker läraren att det inte 
är roligt för vare sig honom eller eleverna att vara ute. Men om vädret tillåter så tycker ele-
verna att det är roligt att vara ute. De har hållit på med utomhusmatematik sen eleverna gick i 
trean och nu går de i sexan. Han fick en ny elev till klassen i sexan som inte tyckte det var 
roligt i början men som nu tycker det är roligt med utomhusmatematik, för att de andra tycker 
att det är kul, så det smittar av sig. Läraren tror att det beror på vad man har för grupp och vad 
läraren har för inställning. Har man som lärare blivit tvingad till att gå ut varje onsdag så hade 
det smittat av sig i elevgruppen och dom kanske inte tyckt det varit så roligt att vara ute. Lära-
ren tror de flesta tycker det är kul att vara ute, han har inte hört någon som säger något annat.  
 
Lärare 4: Hon ser väldigt stor skillnad på barnen, både positivt och negativt när de är ute. 
Man kan även se sidor hos barn som man inte ser inne. En del som kanske tar för sig mer när 
de är ute, som lärare kan man upptäcka vad en del har problem med eller vad de har lättare 
för, när man är ute. Läraren tycker inte att alla ser ut ha roligt, men många gör det. Men en del 
blir ju lite förbryllade, för att de är ju vana att sitta vid bänken och göra sin matematik i bo-
ken. Men läraren tycker det är plus och minus med allting, men med utomhusmatematik är det 
självklart mest fördelar. Läraren är inte rädd för att det tar tid, som hon menar att några är. 
Men läraren tycker att det är vettigt och viktigt att lägga undervisningen ute ibland, för att hon 
tror att det fastnar mer, för några elever, om man gör uppgifterna ute. 
 
Lärare 5: Hon fick inte denna fråga. 
 
Lärare 6: Läraren arbetar mycket med laborativt material som hon presenterade i årskurs ett. 
Detta gjordes gemensamt i hela gruppen så att de blev bekanta med materialet. Nu när de går i 
årskurs två vet de när de kommer till en uppgift där de ska använda laborativt material vad 
och hur de ska göra. Det viktigaste, anser läraren, är att man tar sig tid i början, att man tar ett 
material i taget som man visar på och pratar om. I matematikboken som läraren har finns in-
slag av användning av laborativt material som hon tycker fungerar. Geometrin har hon alltid 
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gemensamt med hela gruppen, det tar de alltid tillsammans så det är ingenting eleverna jobbar 
själva med. 
 

4.2.6 Sammanfattning 
Lärarna tycker att de flesta elever ser ut att ha roligt då de arbetar med utomhusmatematik, 
medan några elever inte ser ut att tycka det är kul. Dagens barn tycker inte det är lika roligt att 
vara ute som man gjorde förr, det finns en obekvämlighet inför bl.a. vädret. Detta tror läraren 
beror på att vi alldeles för lite spenderar vår dag utomhus. En lärare tar även upp vikten av att 
se eleven i en annan miljö än bara klassrumsmiljön. Det praktiska barnet kommer fram vid 
utomhusmatematik. Ett annat hinder som kom upp under ett samtal var vädret, det är inte lika 
roligt att gå ut när det regnar. 
 

4.2.7 Hur arbetar lärarna med utomhusmatematik? 
När arbetar du med utomhusmatematik? Vid några speciella tillfällen/områden inom mate-
matik? 
Hur introducerar och avslutar du utomhuspasset? 
 
Lärare 1: När det handlar om geometri anser läraren att det är tacksamt att vara ute, naturen 
erbjuder mycket inom geometri med längder, area m.m. Hon tycker att det viktigaste är att 
man som lärare vågar lämna klassrummet. I matematik innebär det då att undervisningen blir 
mera praktisk. Hon använder sig själv av aktivitetskort som hon kan använda sig av när som 
helst. Just nu använder hon dem en gång i veckan då eleverna är indelade i grupper. Hon me-
nar även att man kan ha många matematiska lekar utomhus där man bl.a. tränar multiplika-
tion.  
 
Läraren introducerar oftast lektionen inomhus pga. ljudet. Hon tycker det är svårare att nå 
fram till alla utomhus, det blir lite mindre koncentrerat och det är lättare när de sitter stilla på 
sin plats. Beroende på aktivitet kanske det krävs att man måste gå igenom en gång till när man 
väl är ute. Avslutningen på aktiviteten beror på vilken övning de har gjort. Om vädret inte 
tillåter att man sammanfattar och avslutar aktiviteten ute så gör hon det inomhus. Aktivitets-
korten som hon har och som eleverna arbetar med, tar de själva och skriver/redovisar i ett 
häfte, som läraren sedan tittar i och pratar kring. Men själva aktiviteten sker utomhus. 
 
Lärare 2: Just nu arbetar läraren med vikter, längre fram ska de gå ut och känna på lite olika 
material, jämföra och uppskatta. Även problemlösning kommer in där i undervisningen. Natu-
ren erbjuder material som kan användas vid jämförelse av vikter hos pinnar och stenar m.m. 
 
Först håller läraren ett teoriavsnitt inomhus, vilket bygger upp en förståelse hos eleverna. Men 
detta är ingenting som läraren inte kan vända på och därmed hålla introduktionen utomhus. 
Avslutningen på aktiviteten sker utomhus, där de håller en diskussion kring vad som var svårt 
och vad som var lätt m.m. De har då sin egen samlingsplats där de alltid samlas efter varje 
aktivitet.  
 
Lärare 3: Läraren har skrivit på sitt schema att ett matematikpass i veckan ska vara utomhus. 
Men det har tyvärr inte blivit vid varje sådant pass, men läraren tycker att tanken finns där i 
alla fall. Läraren försöker alltid planera kring utomhusmatematik, genom att ta sig den tid det 
tar för att verkligen komma ut med eleverna. Om de arbetar med bråk så försöker han göra 
någonting utomhus som såklart handlar om bråk, annars ser han ingen vits med att gå ut. Just 
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nu håller de på med de fyra räknesätten och där tycker han att det är svårt att komma på nya 
aktiviteter. Han tycker det är enklare med geometri, bråk eller procent. De fyra räknesätten 
har eleverna arbetat med ända sedan de var små, så det blir samma övningar som kommer 
tillbaka och läraren är rädd att eleverna ska tycka att det är tråkigt. Så det har inte blivit lika 
mycket utomhusmatematik i år som han har haft tidigare. Läraren tycker också att det är lite 
årstidsbundet, november till februari, mars kanske man inte är ute lika mycket. Men så fort 
det blir torrt på backen då vill han gärna vara ute, ett pass i veckan.  
 
Läraren introducerar allt inomhus, avslutar och påbörjar inomhus och koncentrerar på själva 
aktiviteten utomhus. Han tycker det är slöseri med tiden att ta introduktionen utomhus för att 
det tar längre tid ute, man måste även samla alla. Inomhus vet de vart de ska sitta och vart de 
ska rikta uppmärksamheten.  
 
Lärare 4: I första hand anser läraren att det är årstiderna som bestämmer, hon går inte ut på 
vintern, utan det blir på hösten och på våren. Hon har inget system när hon går ut, utan det är 
när hon har övningar som passar till det de arbetar med som dubbelt och hälften, avstånd, en-
heter, längder, jämförelser, skillnader osv. 
 
Läraren är väldigt varierad av sig så introduktionen och avslutningen kan hållas både inomhus 
och utomhus. Men hon försöker göra samma sak inomhus som hon gör utomhus.  
 
Lärare 5: Hon fick inte denna fråga. 
 
Lärare 6: Hon fick inte denna fråga. 
 

4.2.8 Sammanfattning 
 
Två av lärarna använder sig av utomhusmatematik en gång i veckan, mer eller mindre, genom 
t.ex. aktivitetskort. Naturen erbjuder mycket material som man kan använda sig av i sin 
undervisning. I resultatet finns även att läsa att flera av lärarna anser att utevistelsen är års-
tidsbunden, de vill inte gå ut när det är vinter eller dåligt väder. Utomhusmatematiken som 
lärarna använder sig av visar på variation även inom arbetssättet; geometri, hälften och dub-
bel, vikter, problemlösning, bråk, längder m.m.  
 
De flesta lärarna har introduktionen till utomhusmatematiken inomhus för att sedan gå ut. 
Som en lärare sa, han tycker det är slöseri med tiden att man har introduktionen utomhus, utan 
att man där fokuserar på aktiviteten. En annan lärare tycker det är svårare att nå ut till ele-
verna när de är utomhus, att det är enklare att ta det inomhus. Avslutningen på utomhusmate-
matiken hålls av några lärare inomhus där de befäster kunskapen de intagit utomhus. Andra 
lärare anser att det beror på vilken övning de gjort utomhus och några håller avslutningen 
utomhus, där de vid sin speciella samlingsplats för diskussioner kring uppgifterna de har gjort.  
 

4.2.9 Hinder mot arbetssättet 
Under intervjuerna föll samtalen in på hinder som kan finnas mot arbetssättet, därför togs 
denna fråga med. 
Anser du att det är mycket planering bakom utomhusmatematik i jämförelse med annan un-
dervisning? Vad tror du kan vara ett hinder mot att man inte arbetar med utomhusmatematik?  
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Lärare 1: Hon anser att planeringen inte är ett hinder mot utomhusmatematik. Det är ar-
betsamt när man lägger upp ett arbete (som aktivitetskorten). Hon menar att gruppen kan ha 
betydelser om man går ut eller inte, det blir en annan sak när man lämnar klassrummets fyra 
väggar, några klarar inte av det. Det blir lite rörigare när man har utomhusmatematik och det 
kan vara ett hinder anser läraren. Man blir tvingad att släppa lite av kontrollen när man går ut. 
Inomhus har man eleverna sittandes på sina platser vilket man inte har utomhus. 
 
Lärare 2: Läraren känner att han själv inte har så mycket material kring utomhusmatematik, 
utan de tillfällena han går ut med klasen är när han har fått en idé kring en aktivitet som kom-
pletterar inomhusundervisningen. Väl ute blir det en blandning av idrottslekar och matematik. 
Läraren anser att det inte är lika självklart att det finns en samling med material kring utomhu-
smatematik som det är att varje elev har matematikbok och läraren en lärarhandledning.  
 
Lärare 3: Läraren anser att det inte är mer planering än till ett vanligt pass, men att det kan 
vara ett hinder för några. I lärarens arbetslag har de arbetat varierat undervisningen sen 
årskurs tre, inte bara i matematikboken utan de har haft arbetspass som är mer praktiska, mer 
kluringar, lite mattespel och räknemålor när de var yngre. Så de har inte bara arbetat med bo-
ken. Ibland arbetar läraren bara med matematikboken en vecka för att nästa vecka inte alls 
arbeta i den. 
 
Lärare 4: Hon anser att planeringen kan vara ett hinder till att många inte lägger matematik-
undervisningen utomhus. Men har man gjort aktiviteten en gång och laminerat in den så har 
man den kvar sen, så är det med allt material som man gör själv. Det är första gången som det 
är mycket arbete med det. Egentligen så behöver man inte så mycket material, det finns ju 
mycket utomhus. Förmodligen så är det mycket planeringen som kan vara ett hinder tror lära-
ren. Hon tror även att en del kanske bekymrar sig över att gå ut för att eleverna blir stökigare. 
Att det blir svårare att hålla ordning på dem och hålla ihop dem, vilket läraren tror bromsar 
många. Det spelar alltså stor roll vilken grupp man har. Är man som lärare ensam med en stor 
grupp tror hon inte att det blir lika effektivt som om man hade en liten grupp.  
 
Lärare 5: Hon fick inte denna fråga. 
 
Lärare 6: Läraren vet att det finns färdigt material att hämta hem från bl.a. Internet, man be-
höver ju inte uppfinna alla aktiviteter man gör. Så det ska inte vara något hinder. 
 

4.2.10 Sammanfattning 
Tre av lärarna anser att det inte är så mycket mer planering inför ett utomhuspass gentemot 
inomhusundervisning. Gör man det en gång så har man planeringen sen, man behöver inte 
göra den igen. Två av lärarna anser att det är mer planering inför ett utomhuspass. Det till-
sammans med att eleverna kan bli stökigare kan göra att lärare avstår från att arbeta utomhus. 
Dessutom finns inte ramarna kvar, rummets fyra väggar, så man släpper kontrollen lite som 
lärare. De flesta tror att detta kan vara en orsak till att många lärare inte arbetar med utomhus-
matematik, det är inte självklart att det finns material på skolan, men det är självklart att alla 
elever har en matematikbok.  
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5. Diskussion 
 
5.1 Hållbarhet och generaliserbarhet  
Deltagarna är verksamma i grundskolan, årskurs ett till sex. De har en erfarenhet på 7 – 32 år. 
De intervjuade arbetar på två olika skolor, fem lärare på en större skola och en lärare på en 
mindre skola. För att kunna generalisera detta arbete krävs det att en undersökning görs med 
lärare på fler skolor. Eftersom dessa skolor ligger i samma kommun kan det vara så att man 
inom kommunen inriktar sig mer eller mindre på utomhusaktiviteter.  
 
Eftersom jag ville undersöka vad lärare i grundskolan anser om utomhusmatematik så repre-
senterar mina deltagare den undersökande gruppen, fler deltagare hade varit önskvärt för att 
kunna göra en mer trovärdig generalisering.  
 

5.2 Reliabilitet 
Sättet som jag gjorde intervjuerna på varierade från deltagare till deltagare. Jag hade samma 
intervjufrågor med mig till intervjuerna men frågorna formulerades olika och följdfrågor lades 
till utifrån samtalets utformning. Jag anser att intervjufrågorna tog upp mina frågeställningar 
inför undersökningen. Den intervju där samtalet inte bandades styrde läraren själv över. Hon 
visste vad intervjun skulle handla om och berättade allt hon ville säga. Jag kände att hon var 
stressad och ville ”göra färdigt” intervjun snabbt. Därför blev heller inte alla frågor som jag 
ville ställda. Fyra av de andra intervjuerna gjordes i respektive lärares klassrum med stängd 
dörr. Trots det kom personer in i klassrummet, jag kände dock att detta inte störde samtalets 
innehåll så mycket, utan det blev bara en liten paus. En intervju gjordes i lärarrummet en 
eftermiddag, där sannolikheten att sitta själva inte är så stor. Men ingen kom så samtalet stör-
des inte av det. Jag vet inte om lärarna svarade sanningsenligt eller om de gav de svar som de 
ansåg jag ville ha på frågorna, medvetet eller omedvetet.  
 

5.3. Reflektioner kring undersökningen 

5.3.1 Vad lärarna anser om utomhusmatematik 
Alla lärare som deltog i min undersökning tycker att arbetssättet är ett bra sätt att variera sin 
undervisning på. De lyfter fram flera positiva saker med utomhusmatematik som t.ex. att ele-
verna får vistas ute i naturen. Som Molander m.fl. menar så låter man eleverna utforska ämnet 
genom att flytta ut undervisningen i naturen41. Detta står även i Lpo 94 där grunden för under-
visningen ska vara bl.a. utforskande42. Flera av lärarna tar även upp att många elever lär sig 
med händerna och kroppen, och att undervisningen blir mer praktiskt och konkret utomhus. 
Detta stämmer med vad Hannaford menar, att vi lär oss med hela kroppen, inte bara huvu-
det43. Några lärare anser att man kan ha utomhusmatematik inomhus, att allt bortsett från 
matematikboken är utomhusmatematik. Inlärning via kroppen kan ske inomhus, det behöver 
inte vara utomhus. Men som Molander m.fl. skriver så tappar man den ökade fysiska aktivi-
teten, naturupplevelser och den friska luften om undervisningen hålls inomhus44. Några av 
deltagarna i undersökningen anser att det oftast blir mera lekfullt att vara utomhus och då ro-
                                                 
41 Molander, K., m.fl. 
42 Lpo 94 
43 Hannaford, C. 
44 Molander, K., m.fl. 
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ligare för alla. Lillemyr skriver om leken som en central betydelse för lärande, att det för barn 
är något lustbetonat45. Genom matematiska lekar kan man bygga upp självförtroende och ge 
en glädjande känsla till ämnet menar Dahl och Rundgren46. Även Kaye skriver om ”förmågan 
att ha roligt med matematik”47, att vi som lärare kan bidra till att ge ämnet positiva känslor. 
En av de intervjuade lärarna menar även att det för eleverna blir mer verkligare att lösa pro-
blem när de är utomhus där de har problemet framför sig, jämfört med att sitta och fantisera 
problemen ur en matematikbok. På detta sätt blir matematiken mer verklighetstrogen.  
 

5.3.2 Lärarnas arbete med utomhusmatematik 
Två av de intervjuade lärarna arbetar med utomhusmatematik en gång i veckan. En av lärarna 
har skrivit in i sin planering att han ska ha utomhusmatematik vid ett tillfälle i veckan. På 
detta sätt tror jag att det enklare att komma ut. Jag tycker även att man kan lägga in det i ele-
vernas schema så att de är medvetna om vad som ska hända. Det kan även bli en extra skjuts 
till mig som lärare att ta tiden att planera eftersom eleverna förväntar sig att ha utomhus-
matematik. Som flera av lärarna nämnde så erbjuder naturen mycket material som man kan 
använda sig av i sin undervisning. Detta menar även Stevens och Scott, att man kan ta till vara 
på mönster, enheter och träna begrepp48. Ibland behöver man inte tillverka material själv utan 
man kan ta tillvara på det som finns i bl.a. naturen. Detta menade även en av de intervjuade 
lärarna som tyckte att man inte behöver uppfinna allt material själv. 
 
De flesta lärarna introducerar utomhusaktiviteten inomhus, men att det även beror på aktivitet. 
Nackdelar med att introducera utomhus kan vara som någon lärare tog upp att det är svårt att 
nå ut till alla. Man kan då ha en samlingsplats där man alltid samlas innan aktiviteten börjar. 
På så vis blir eleverna vana vid detta och vet vart de ska och att de får instruktionerna där. 
Samtliga lärare anser att kunskapen man hämtar utomhus ska fortsätta att behandlas inomhus, 
det ska inte stanna där ute. Genom detta befäster man kunskapen och man kan även visa på 
och se problemet från olika sätt. Utomhus kanske man ser två högar med tre pinnar i den ena 
och fem i den andra, problemet är hur många pinnar det är tillsammans. Inomhus kanske man 
skriver talet tre och fem på ett papper eller på tavlan, två olika sätt som behandlar samma pro-
blem. Utomhusmiljön är en riktig, verklig värld för eleverna, medan skolan och klassrummet 
är uppbyggt till att vara skola. Geometri nämns av några lärare som något tacksamt att arbeta 
med utomhus, det anser även Ulin49. 
 

5.3.3 Elevernas reaktioner 
I stort sett alla eleverna som de lärarna jag samtalade med verkade ha roligt när de höll på 
med utomhusmatematik, det fanns dock några elever som inte verkade ha roligt enligt lärarna.  
Som någon lärare beskrev sina reflektioner kring elevernas reaktioner, de praktiska barnen 
kommer fram vid utomhusmatematik. Medan de elever som tycker det är roligt att arbeta i 
matematikboken kan bli förvirrade inför problemen de ställs inför utomhus, de kopplar inte 
ihop det med problemen de utför i läromedlet. En av lärarna anser att dagens barn är ute all-
deles för lite. Om man från skolan kan bidra med en positiv upplevelse utomhus samtidigt 
som vi undervisar, kan vi ge motivation till eleverna att vara ute mer. Som Molander m.fl. 

                                                 
45 Lillemyr, O. F. 
46 Dahl, K., & Rundgren, H. 
47 Kaye, P., s. 14 
48 Stevens, J., & Scott, K. 
49 Ulin, B. 
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skriver så kommer fler och fler larmrapporter om att allt fler barn blir fetare50, då är det extra 
viktigt att vi i skolan bidrar med att få in barnen på en mer friskvårdsinriktad fritid, men även 
inspiration från undervisningen genom bl.a. utomhusmatematik. Ännu viktigare är det när det 
kommer allt fler rapporter om faran med övervikt och fetma, som den danska rapporten vi-
sar51.  
 

5.3.4 Erfarenhetsrelaterat? 
En observation jag gjort som inte är generaliserbar med så få respondenter, utan mest kan 
handla om slumpen, är om erfarenheten inom yrket spelade någon roll om lärarna arbetar med 
utomhusmatematik eller inte. De lärarna jag intervjuade hade en erfarenhet inom yrket på 7 – 
32 år. De lärare som arbetar med utomhusmatematik är de som har en erfarenhet på mellan 7 
– 18 år, och de som inte arbetar med det men som är öppna för arbetssättet har en erfarenhet 
på mellan 15 – 32 år. De lärare som arbetar med arbetssättet är i stort sett de som har minst 
erfarenhet inom yrket. Om man ska se till dem som kontinuerligt arbetar med det, en gång i 
veckan, så har de en erfarenhet på sju till åtta år. Kan det vara så att med erfarenhet kommer 
tryggheten i tidigare undervisningssätt? Det som tidigare har fungerat bra och som läraren 
själv trivs med fortsätter, utan inslag av konkretion genom utomhusmatematik. Givetvis kan 
det vara så att de utvecklar, förnyar sin undervisning på andra sätt än genom utomhus-
matematik. Lärarutbildningen har garanterat ändrat riktning på de åren också och lärarna har 
säkert valt olika inriktningar. En lärare, med erfarenhet inom yrket på åtta år, hade gått en 
matematikinlärningskurs under sin utbildning. Men eftersom alla lärare som deltog är öppna 
för arbetssättet och menar att använda sig av arbetssättet i framtiden så tror jag inte att erfa-
renheten spelar någon stor roll om de arbetar med det eller inte. De lärare som arbetar med 
utomhusmatematik kontinuerligt, en gång i veckan, är de lärare som har elever i årskurs sex. 
Detta stämmer inte med vad rapporten från skolverket säger, som menar att lärare i de tidi-
gaste skolåren arbetar mer konkretiserat och försöker bevara lusten att lära gentemot högre 
årskurser där lärarna arbetar mer i matematikboken52. Lärarna i de lägre årskurserna kan ar-
beta konkretiserat på andra sätt än genom utomhusmatematik, men det framgick inte ur inter-
vjuerna. 
 

5.3.5 Hinder mot utomhusmatematik 
Något som jag inte hade med som frågeställning men som kom upp under flera av intervju-
erna var vilka hinder som kan finnas för att fler lärare inte arbetar med utomhusmatematik. 
Det som kom upp som det största hindret var gruppen man har som lärare. Några lärare menar 
att i gruppen kan finnas elever som har koncentrationssvårigheter eller som är rutinberoende. 
Några lösningar som lärarna hade på detta var att dela upp eleverna i flera grupper, för att som 
ensam lärare kunna bibehålla kontrollen under aktiviteten. Jag ser inte detta direkt som något 
hinder som är omöjligt att få bort, utan det handlar om att anpassa undervisningen/aktiviteten 
så att alla elever i gruppen kan vara med och delta. Man kan som en lärare som deltog ha ett 
pass i veckan, att ha det skrivet på schemat, få in det som rutin. För att bibehålla koncentra-
tionen hos alla elever gäller det ha strikta ramar för vad som gäller utomhus och kanske ha en 
eller två aktiviteter utomhus, man behöver inte hålla ett helt lektionspass ute.  
 

                                                 
50 Molander, K., m.fl. 
51 Vidlund, S. 
52 Skolverket, 2003 
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Ett annat hinder som togs upp var vädret. Många lärare ansåg att arbetssättet är årstidsbundet. 
Någon lärare ville själv inte gå ut under vintern, men naturen visar då en annan miljö och er-
bjuder andra möjligheter till undervisningen. Det finns mängder med aktiviteter som man kan 
ha utomhus, t.ex. memory, stafetter, tipspromenader, mäta snödjup. Men som sagt, jag tror det 
tar mer tid, det gäller att våga och vilja ta den tiden från undervisningen.  
 
Det är ingen av lärarna jag intervjuade som arbetar som de gör på Coombes School53. Min 
vision av min framtida arbetsplats är en utvecklad skolgård där vi arbetar enligt Coombes 
school konceptet. Att man tar tillvara på skolgården som ett stort klassrum. Det finns ju en 
massa möjligheter till roliga och spännande aktiviteter, eleverna själva kan vara med och ut-
veckla den så att den täcker deras behov för bl.a. rörelse. Skolgården är ju ändå vårt största 
klassrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Olsson, T., m.fl. 2002. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Frida Rådström och jag studerar till lärare mot grundskolans tidiga åldrar. Jag 
läser sista terminen på Karlstads Universitet och håller nu på med uppsatsen. 
 
Arbetet handlar om vad några lärare i grundskolan anser om utomhusmatematik som arbets-
sätt, samt om/hur de själva arbetar med det. Jag har därför valt att intervjua 4-5 lärare för att 
få fram resultat.  
 
Jag vill nu fråga dig om du skulle kunna tänka dig att delta i arbetet. Värt att veta är att inga 
namn, skolor eller kommuner kommer att nämnas i arbetet, så det är bara jag som vet vem du 
är. Det enda jag vill ha med i arbetet, förutom intervjun, är hur lång erfarenhet du har i yrket. 
 
Jag vore väldigt tacksam om du kunde ställa upp, men det är ditt beslut. 
 
Jag kan nås via mejlen där vi kan bestämma tid och plats om du väljer att delta. 
 
Tack på förhand! 
 
Frida Rådström 
xxxxxx@xxx.xx 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
 

• Vad anser du om utomhusmatematik? 
 

• Varför ska man arbeta med det? 
 

• När arbetar du med utomhusmatematik? Speciella tillfällen? Hur ofta? 
 

• Hur introducerar du lektionen och hur följer du upp den? 
 

• Hur verkar eleverna tycka om arbetssättet?  
 

• Hur lång erfarenhet har du i yrket? 
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