
 

 
 

Estetiska-filosofiska fakulteten 
 
 
 

Karin Ekstrand 
 

 
Får handen och foten någon chans 

mot boken? 
 

Om att lära in matematik ute. En studie om 
utomhusmatematik. 

 
Does the hand and the foot get any chance towards 

the book? 
 

About learning mathematic outside. A study about 
outdoor mathematic.   

 
 

Examensarbete 10 poäng  
Lärarprogrammet 

 
 

Datum: 0606 

Handledare: Jan Ekelöf 



 2  

 

Sammanfattning 

 

Syftet med det här arbetet är att titta på hur mycket utomhuspedagogik som används i 

förskoleklasser och i de lägre årskurserna på grundskolan. Jag har valt att använda intervjuer 

för att få reda på det. Mina intervjuer gjorde jag på fem olika skolor i Karlskoga, med lärare i 

förskoleklass och i skolår ett och två. Jag har inriktat mig på vilka positiva effekter det finns 

med utomhusaktiviteter. Jag tar också upp några av förutsättningarna som de lärare jag 

intervjuat anser att bör finnas med för att det ska vara genomförbart. Vinsterna med 

utomhusaktiviteter och sålunda vilka olika inlärningsstilar man tillgodoser är sammanfattade. 

Jag  kan se att alla de pedagoger som jag har intervjuat vill ha mer matematikundervisning 

förlagd utomhus. 
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Abstract 

 

The aim of this paper is to find out to what extent outdoor mathematics is used in preschool 

and elementary school. I have chosen to use interviews to find it out. I made my interviews in 

five different schools in Karlskoga, with teachers in preschool and in first and second class. 

Focus has been on the positive effects in outdoor activities. The paper also deals with some of 

the prerequisites necessary to organize such activities. Gains of learning through outdoor 

activities and thus using different learning styles are summarized. I can see that all of the 

teachers in my interviews would like to have more of outdoor mathematic. 
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Inledning 

 

Matematik är ett ämne som enligt mig är viktigt att alla kan tillgodogöra sig och behärska i 

det vardagliga livet. Både lärare och elever är ofta väldigt inriktade på läromedlet och en stor 

bit av förståelsen och förmågan att omsätta teori till praktik riskerar att gå förlorad i och med 

detta. Man vet ju att eleverna har olika sätt att lära, det finns många olika inlärningsstilar. Man 

bör försöka att tillgodose så många som möjligt och göra matematikundervisningen så 

varierad att den passar fler. Annars riskerar elever som skulle kunna behärska andra sätt att 

lära in än att räkna i boken, att komma efter och förr eller senare klassas som matematiksvaga.  

Jag tror att många lärare är medvetna om problemet men att de på grund av starka traditioner i 

skolan har svårt att ändra sitt undervisningssätt.  

Med utomhusmatematik kan man på ett roligt och stimulerande sätt leka in kunskapen. 

Barnen tränar samtidigt sin motorik vilket de alltid har nytta av. Lek och rörelse på 

matematiklektionerna gynnar många av barnen och man får många fler inlärningsstilar 

tillgodosedda. 

 

 

Uppsatsens disposition 

 

Här beskriver jag i korthet vad som finns var i uppsatsen och vad de olika avsnitten handlar 

om. Först har jag kort beskrivit varför just ämnet utomhusmatematik intresserar mig och den 

definition av ämnet som jag använt mig av i min uppsats. Under litteraturgenomgången 

skriver jag om var utomhuspedagogiken kommer ifrån och hur den påverkar inlärningen. 

Något av det som står i Lpo och i kursplanen som man kan knyta till utomhuspedagogik 

kommer sedan. Jag har valt att göra intervjuer som jag sedan sammanfattat och redovisat. 

Därefter följer en diskussion som avslutning innan källförteckningen.  

 

 
Bakgrund 

 

Jag är förskollärare och har jobbat inom förskola, där barnen är mellan 1 och 5 år under 

många år, där utevistelsen var en självklarhet de flesta dagar året runt. Inom de grundskolor  
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jag har jobbat de sista åtta åren har jag upptäckt att det inte längre är någon självklarhet att 

vistas ute.  

 

 I de skolor jag kommit i kontakt med innan denna undersökning har man en friluftsdag under 

varje termin som då man är ute, förutom detta har det i stort sett inte varit några fler tillfällen, 

förutom en kort stund någon enstaka dag, en stund som mestadels har ägnats åt idrott.. 

Larmrapporter kommer om att det ofta är rörigt och för hög ljudvolym inne i klassrummen, att 

det är en svår miljö att koncentrera sig i, så varför då inte gå ut under någon/några lektioner i 

veckan?  

 

Skulle en utomhusförlagd undervisning inte också kunna erbjuda nya pedagogiska och 

inlärningsmässiga fördelar? 

Tag ett ämne som matematik. Skulle det kunna bli både lugnare och kunna ge bättre inlärning 

om man hade vissa matematiklektioner utomhus? 

Jag skulle själv tycka att det skulle vara intressant att ha matematikundervisningen utomhus 

ibland och vill därför lära mig mer av vad andra lärare gör och därigenom få tips och idéer.  

 

Mina frågeställningar är:  

Hur mycket utomhusmatte används i de lägre årskurserna i Karlskoga och vad gör man då 

man har matematiklektioner utomhus?: 

Om matematiklektioner utomhus förekommer i ringa omfattning, vad är i så fall anledningen 

till det? 

 

 

 

Definition utomhusmatte 

 

I min undersökning försöker jag ta reda på hur mycket utomhusmatematik som förekommer 

på ett antal skolor i Karlskoga. 

 

Jag vill här definiera vad jag menar med utomhusmatematik: 
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Tolkningen av vad som är utomhusmatematik kan nog variera väldigt från person till person. 

Jag har valt att göra en definition av ämnet utomhusmatematik som gäller för mig just nu och 

därmed för den här uppsatsen som jag skriver. När jag hädanefter använder ordet 

utomhusmatematik menar jag sådan matte som inte genomförs i klassrummet eller annan 

lokal på skolan. Jag räknar inte om man tar sin mattebok med sig ut och sitter och räknar i den 

som utomhusmatematik. Aktiviteterna i utomhusmattematiken ska vara praktiska, konkreta 

och verklighetsanknutna.  

Med utomhusmatematik menar jag, kort sagt, är all matematikundervisning med syfte att 

genomföra olika delar av förskolans och grundskolans (de tidigare åren) läroplan i 

matematik och som bedrivs utomhus. 

 

Det finns sedan en kort tid en bok som sammanställer massor med exempel från olika håll på 

sådana utomhusövningar, och som jag också tycker överensstämmer med min definition ovan, 

där den intresserade kan få en bra uppfattning om vad som menas med utomhusmatematik.  

Boken heter ”Att lära in matematik ute” (2006). Däri finns övningar från olika delar av 

kursplanen: 

• Matematikens språk 

• Taluppfattning 

• Tal i bråk- och decimalform 

• Mätningar och rumsuppfattning 

• Sortering, tabeller och diagram 

• Överslagsräkning och procent 

• Geometri och kartkunskap 

• Statistik och sannolikhet 

• Mönster och samband 

 

 

Litteraturgenomgång 

 

När jag valde ut litteraturen så sökte jag på tidigare skrivna uppsatser och tittade på deras 

litteraturlista. Jag valde den litteratur som jag tyckte att hade intressant titel. Jag har även fått  
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tips av min handledare och på bokhandeln. All litteratur som jag har läst ställer sig väldigt 

positiv till utomhusförlagd undervisning. 

 

 

Utomhuspedagogikens ursprung 

 

Från långt tillbaka i tiden kan man finna texter som handlar om utomhuspedagogik. 

Ringbom skriver 1988 (enlig Dahlgren & Szczepanski, 2004) ”I Aristoteles världsbild utgår 

man inte enbart från teoretisk kunskap och teoretiskt tänkande. För att sätta tanken i rörelse  

krävs att det utförs en praktisk handling och att ändamålet är praktiskt”.  

Jag tolkar det som att det är lättast att utöva praktiska handlingar utomhus. 

 

Dahlgren & Szczepanski, (2004) säger att Aristoteles (384-322 f.Kr.) var en knutpunkt för 

utomhuspedagogikens idéhistoriska rötter, hans stora intresse var att studera förändringar i 

naturen och han utgick från våra sinnen.  

De anser vidare att den teknologiska utvecklingen och urbaniseringen har gjort att människans 

dagliga kontakt med naturen nästan försvunnit till skillnad från tidigare samlare-, jägare- och 

även jordbrukarekulturer där man i mycket stor utsträckning använde sig av den fysiska 

miljön som inlärningsmiljö. Dagens stadsfamiljer åker nästan enbart ut till skogen på helgerna 

och har ett helt annat förhållande till exempelvis skogen, än vad man hade tidigare. Det kan 

man allmänt sett avläsa i vårt medvetande om naturen och även spåra i vårt sätt att använda 

språket. Tidigare pratade man om näverskog, älgskog och fågelskog, nu säger man bara 

skogen. Det tror jag stämmer, vi har fått maskiner till hjälp med skogsarbetet och skogsarbetet 

kräver inte lika många människor i sin tjänst längre. Vi ägnar mer tid åt teknologiska 

apparater i stället. 

 

Även 1700-talsfilosofen Rosseau var inne på fördelar som kan uppstå i en inläsningssituation 

som förläggs utomhus, särskilt för barn. Han skrev: 

 

”Våra första lärare är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är 

inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket  
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och ingenting veta”. ( ur kursmaterial från kursen ”Kreativ matematik på distans”, Karlstads 

universitet , 2006) 

 

Han menade vidare att det är i leken inlärningen sker bäst: 

 

"Vi ska inte tro att vi kan hitta på bättre sätt att lära barn på, än det sätt de själva valt: 

leken.” 

Båda dessa citat från 1700-talsfilosofen Rosseau tycker jag fortfarande stämmer och enligt 

mitt sätt att se det så är det lättare att tillgodose det utomhus. 

 

Att dagens skola ser ut som den gör, med lärandet inom fyra väggar, är en mycket ung 

företeelse i människans bildnings- och utvecklingshistoria.  

 

Vygotskij anser (enligt Lindqvist 1999) att det är den sociala miljön som utvecklar elevernas 

handlingar och att det måste finnas ett samband mellan innehållet i skolan och det verkliga 

livet. 

Både Vygotskij och Dewey framhåller (enligt Lindqvist, 1999) att leken är viktig och ett sätt 

att lära för framtiden. De menar att lek och arbete hör ihop, leken är ett naturligt sätt för 

barnen att arbeta och vara aktiva och förbereda sig för framtiden. Vygotski menar vidare att 

leken lär barnen att tänka rationellt och bli medvetna. 

 

Kunskapen om positiva effekter av naturkontakt i utemiljön och dess inverkan på hälsa, 

motorik och koncentration får inte bli en parentes utan måste omsättas i praktisk handling och 

att när man lär in ute så ger det möjlighet till upplevelser och att det motverkar ett 

perspektivlöst lärande. Eleverna förknippar sig själv med en upplevd situation, man använder 

många sinnen samtidigt när man är ute och att lokalen inte är tillrättalagd gör att vi är 

oförberedda och att det byggs upp en tätare social gemenskap (Dahlgren & Szczepanski 

2004). 

 

Samma forskare anser vidare att vi i dagens samhälle vistas mer inomhus än vi gjort tidigare 

och det är ett hot mot vår hälsa. Vår kontakt med naturen bör öka för att vår hälsa inte ska bli 

globalt hotad på samma sätt som vår planet. Vidare säger de att lärandet i utemiljön skapar 

kunskap som förenar praktisk och teoretisk erfarenhet. Genom att integrera handen, hjärtat  
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och huvudet i lärandeprocessen ökar barnen sin vakenhetsgrad. Kreativitet är en central 

kvalitet i kunskaps- och färdighetsutveckling. Att uppfatta omvärlden genom många av sina 

sinnen är en grundläggande del av en bra inlärning och genom att låta eleverna få beröra, 

känna och vara verksamma i den fysiska miljön, ökar tillförlitligheten för det de lär sig 

 

Sven-Åke Christianson (enlig Dahlgren & Szczepanski, 2004) skriver i tidningen Skolvärlden 

1995 att om undervisningsmetoden tydligt konfronterar oss med olika sinnesintryck får man 

en bättre minnesbehållning. Molander understryker (enligt Dahlgren & Szczepanski 2004) att 

man inte ska skilja på handling och tänkande. Huvudet och kroppen lever i en 

handlingsgemenskap. ””The doing side” måste vara kopplad till ”the thinking side” för att 

tänkandet kring görandet skall leda till verklig kunskap”. Det är viktigt att matematiken blir 

meningsfull och verklighetsnära för att eleven ska våga tro på sin egen förmåga och vilja lära 

sig.(Dahlgren & Szczepanski, 2004) 

Ahlberg (2000, sid.15) skriver att då barn utforskar och försöker förstå sig själva och sin 

omvärld sker det oftast genom lek. Lek och lärande är därför tätt sammantvinnande. Hon 

skriver också om att det inte är det antal sidor de gjort i räkneboken som visar hur mycket de 

har lärt sig. Det är viktigt att barnen får se sambandet mellan vardagsmatte och skolans matte. 

Genom leken söker barnen meningssammanhang genom konkreta aktiviteter. Tyvärr finns en 

skillnad mellan klassrummets och skolgårdens miljöer som många lärare inte lärt sig att 

utnyttja. Skolgårdens och utemiljöns pedagogiska möjligheter är oftast mindre kända av 

lärare, jämfört med vad de vet om klassrummets. Hon anser att eleverna ska få upptäcka 

matematiken utomhus. Hon anser att det är viktigt att visa på och tala om för barnen hur 

mycket de använder matematiken i vardagen. 

 

Ericsson (2002) skriver i sin bok om att en upplevelse för att riktigt befästas ska beröra hela 

människan, alla sinnen, känslor, värderingar och tankar. Hon menar att om man tar tillvara 

barnens upptäckar- och utforskarglädje så ökar deras motivation och deras lärande ökar. 

Samtidigt som man utomhus kan ge barnen rörelseträning, barnen behöver känna att det är 

positivt att röra på sig. Men hon menar också att för många ledare och pedagoger är det både 

en ovan och främmande tanke att lämna rummets trygga väggar. Det är nytänkande och 

kräver visst mod. Men hon anser att vinsterna är väldigt stora, man ser helheter och 

sammanhang mycket tydligare ute i naturen. Hon menar att uteverksamheten inte ska vara en  
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sporadisk parallellprocess till verksamheten inomhus utan en naturlig del i undervisningen. 

Det blir viktigt att reflektera över sitt uppdrag och syftet med att vidga den fysiska miljön. 

 

Malmer (2002) menar att matematiken inte bara är siffror utan framförallt ett språk som det 

gäller att förstå. Hon menar att en del elever får sina matematiksvårigheter genom att läraren 

inte tillgodoser elevens inlärningsstil. 

  

Dahlin, Ingelman & Dahlin (2002) menar att det när förskoleklassen flyttade in till skolan var 

det meningen att förskolepedagogiken skulle komma in, berika och påverka skolan men det 

visade sig bli tvärtom. Det har blivit mer stillasittande undervisning i förskoleklassen i stället 

för mer lekfullt och nyfiket lärande i skolan.  

De framhåller att leken är ett viktigt undervisningssätt, som är både avkopplande och 

avstressande. Det är viktigt att minska stressen, speciellt i dagens samhälle när det kommer så 

många varningssignaler om stress och stressrelaterade sjukdomar. Det gäller framförallt i 

skolvärden med stresshormoner som påverkar minne, koncentration och hälsa negativt. Lek är 

skoj, lek är glädje och glädje skänker harmoni – glädje, skratt och leenden är 

stressreducerande, skriver de. 

 

I Dagens Nyheter skriver Anna Bodin (20060306) i en intervju med professor Claude Marcus, 

chef för Rikscentrum för barnfetma, att det kommer flera larmrapporter om barns ökande 

fetma och att dagens barn kommer att bli den första generation som har en förväntad livslängd 

som är kortare än föräldragenerationens. 

 

Professor Staffan Jansson (2005) ser på barnens fetma med stor oro och ser hur den blir ett hot 

mot deras hälsa. Enligt en undersökning gjord av WHO i juni 2005 blir barnen fetare och 

fetare, vilket leder till sjukdomar under uppväxten och i vuxen ålder. 

 

 

Läroplanen och kursplaner 

 

I LPO 94 står att läsa att ”särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna ska tillägna sig kunskap” och att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 

aktiva lärandet”.  Vidare kan man där läsa att ”skolan ska främja elevernas harmoniska  
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utveckling.  Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer”, och bara genom att också bedriva matematikundervisning 

utomhus kan arbetsformerna fullt ut varieras. I skolan skall de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall 

få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.  

 

I skolverkets kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000) står att forskningen visar 

att matematikundervisningen av tradition alltför ofta reduceras till begränsade delar av 

kursplanen med särskild betoning på rutinmässiga räkneövningar. För att uppmärksamma 

detta problem har kursplanen utökats med ett avsnitt som betonar vikten av att alla elever får 

rika tillfällen att lära matematikens olika kvaliteter. 

 

Det finns alltså många belägg i forskning som betonar lämpligheten att i stor utsträckning 

söka bedriva undervisning också utomhus. Även i styrdokumenten understryks vikten av 

detta. Lekens betydelse betonas av alla författarna och i styrdokumenten. 

Av de författare jag läst så har de flera gemensamma ståndpunkter. Vygotskij anser att den 

sociala miljön utvecklar elevens handlingar och att leken främjar inlärningen och befäster 

kunskapen. Dahlgren & Szczepanski menar att man bygger upp en tätare social gemenskap 

när man är ute och allt inte är helt förutbestämt. Ericsson tycker att inlärningen ska beröra 

hela människan. Jobbar man mycket på att den sociala miljön är bra, så tror jag också att 

inlärningen blir bättre och går lättare.  

Jag ska i min undersökning bland förskoleklasser och lågstadieskolor i Karlskoga söka ta reda 

på i hur stor utsträckning man bedriver matematikundervisning utomhus. 

 

  

Syfte och problemformulering 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur mycket man använder utomhusmatematiken i de 

lägre årskurserna i Karlskoga. I min undersökning kommer jag att ta upp flera frågor som har 

med detta att göra, som till exempel om lärarna anser att de har relevant utbildning för att 

genomdriva utomhusmatematik. Dessa frågor hjälper mig att kunna besvara mina två 

grundläggande frågeställningar, som alltså är: 
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Hur mycket utomhusmatte används i de lägre årskurserna i Karlskoga och vad gör man då 

man har matematiklektioner utomhus?: 

Om matematiklektioner utomhus förekommer i ringa omfattning, vad är i så fall anledningen 

till det? 

 

 

Metodbeskrivning 

 

Intervju 

 

Jag har valt att göra intervjuer, för att få mera djup i svaren än vad jag tror att enkäter skulle 

ge. Dessutom vet jag att arbetsbelastningen bland grundskolelärare är extra stor den här tiden 

på året och jag trodde därför att det skulle vara svårt att lägga ner tid och arbete på att utförligt 

arbeta med en enkät. Att samtala med mig en timme skulle nog kännas enklare.  

 

Jag började med att göra en provintervju med en lågstadielärare, för att se hur mina tänkta 

frågor fungerade. Jag upptäckte då att tre av mina frågor inte var relevanta för min 

frågeställning, så dem tog jag bort. ( Se mina intervjufrågor som jag sedan utgick från i bilaga 

1 ) 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Jag valde att göra en strukturerad intervju, där frågorna och formuleringarna är bestämda i 

förväg. Den formen valde jag för att jag ville fokusera på mina frågor och inte sväva ut för 

mycket och som jag ansåg vara säkrare att få svar på än enkät. Jag försökte göra som Winter 

skriver, skapa en neutral interaktion mellan mig och den jag intervjuade. Johansson & 

Svedner varnar för att man själv som intervjuare låter sina egna förväntningar och värderingar 

lysa igenom och påverkar därmed svaren. Jag ansträngde mig för att vara neutral inför alla, 

det var inte så enkelt.  
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Urval 

 

Eftersom jag ville få en överblick av hur mycket utomhusmatematiken används i Karlskoga 

valde jag att sprida intervjuerna till fem olika skolor, detta ansåg jag vara rimligt möjligt för 

mig att hinna med.  

Valet av dessa fem skolor lottades fram. På var och en av dessa fem skolor intervjuade jag två 

lärare. Valet av de som jag intervjuade skedde på lite olika sätt, ibland tog jag dem eftersom 

de av andra i kollegiet ansågs lite extra kunniga på detta område, ibland tog jag den som jag 

träffade först och som genast sade sig vara ett villigt intervjuoffer.  

Vid två tillfällen har de som jag i första hand tillfrågade avböjt att bli intervjuade, och jag fick 

där söka efter nästa.  

Eftersom jag ville titta på hur det såg ut i de lägre årskurserna så var det svårt att hitta några 

män att intervjua, därför blev det bara kvinnor. Jag gjorde tio intervjuer med lärare i 

förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2.  

Jag är fullt medveten om att det begränsade antal lärare jag hann intervjua, och det sätt som 

urvalet skedde på, på inget sätt kommer att garantera att det resultat jag erhåller på något sätt 

kommer att vara representativt i vilken utsträckning och hur utomhusmatematik bedrivs i de 

lägre årskurserna i Karlskoga – men det skulle hur som helst kunna ge mig en fingervisning 

om situationen i stort. Den som hade lust och tid skulle sedan utifrån min undersökning kunna 

gå vidare och ta reda på mer. 

 

Intervjutillfället 

 

Vid nästan alla intervjuer har vi varit på den skola som den intervjuade jobbar på. Vid en av 

intervjuerna var jag hemma hos den som jag intervjuade. Vi satt antingen i klassrummet eller i 

personalrummet, vid alla tillfällen med stängd dörr och ostörda. Hos den person som jag var 

hemma hos satt vi ostört i köket. 

Jag har haft bandspelare med mig och spelat in alla intervjuer. Någon eller några visade en 

min av obehag när jag placerade bandspelaren på bordet. Men väl under intervjuerna så 

verkade det som att de inte tänkte så mycket på bandspelaren. Jag känner att valet av att ha 

bandspelare var väldigt bra. Jag har efteråt kunnat lyssna på vad som sagts och lärt mig en del 

om mitt sätt att ställa frågor. I början av min intervjuserie kunde jag konstatera att jag ibland 

missade att ställa intressanta följdfrågor, men det blev jag bättre på efterhand. Det var 
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intressant att se så effektiv tystnaden var. Det fick den intervjuade att tänka till och prata på, 

Ibland hamnade det en bit ifrån ämnet, men ingen tyckte om när det blev tyst, då kunde det bli 

väldigt utförliga svar på mina frågor. 

 

Efter att intervjuerna hade genomförts började arbetet med att skriva ut dem, vilket visade 

sig ta mycket tid i anspråk. För att inte förlora några nyanser i lärarnas svar gjorde jag det 

ordagrant efter vad lärarna sagt under intervjuerna. När samtliga intervjuer 

var utskrivna började jag att söka likheter och skillnader i intervjusvaren 

för att finna eventuella mönster.  

Jag slog ihop de intervjufrågor som jag ansåg låg nära varandra och sammanfattade vad jag 

kommit fram till inom de grupperna. 

 

Jag tittade på  

1. Hur ofta har man matematikundervisning ute och om det är lika mycket under alla 

årstider. 

2. Vad gör ni för övningar på matematiklektionerna utomhus och integrerar ni då 

matematiken med andra ämnen? 

3. Anser du att du fick en bra utbildning i utomhusmatematik i din lärarutbildning? Har 

du gått några kurser i utomhusmatematik efteråt? 

4. Skulle du vilja praktisera mer utomhusmatematik och vilka hinder finns det i så fall 

för dig att genomföra det? 

5. Fördelar med utomhusmatematik. 

6. Nackdelar med utomhusmatematik. 

 

 

Validitet och generalisering  

 

Jag har alltså valt att göra intervjuerna på fem olika skolor i Karlskoga för att få någorlunda 

spridning på min undersökning. I Karlskoga finns det lågstadieskolor på åtta olika ställen. På 

var och en av de skolor jag gjorde mina intervjuer arbetar det många lärare och jag vet 

egentligen inget om hur och hur mycket utomhusmatematiken bedrevs i de klasser vars lärare 

jag inte träffade. Återigen, undersökningen har gjorts med för få lärare för att få en fullständig 

bild av hur det ser ut i verkligheten.  



 13  

Resultatbeskrivning 

 

Jag intervjuade tio lärare i Karlskoga, från fem olika skolor. Det var två lärare i förskoleklass, 

fem lärare i årskurs ett och tre lärare i årskurs två. Jag har valt att sammanfatta frågorna och 

svaren på nedanstående sätt. 

 

Hur ofta har ni mattematikundervisning ute och är ni ute lika mycket alla 

årstider? 

 

”Det varierar, går lite i perioder, det har inte varit så mycket med den här ettan, men förra 

året hade vi mycket. Man kan säkert göra mycket mer i ettan.” 

 

”Vi har det inte schemalagt, det blir inte så ofta, jag har följt matteboken och 

lärarhandledningen.” 

  

En väldigt stor del av de jag intervjuade hade minst ett lektionstillfälle ute i veckan (90 %). 

Däremot var det knappt hälften som använde det tillfället till matematik. Några hade 

utomhusmatematik när det passade in utifrån matteboken och några hade några tillfällen på 

våren och på hösten. 

 

Vad gör ni för övningar på matematiklektionerna utomhus och integrerar ni då 

matematiken med andra ämnen när man är utomhus? 

 

”Det kommer ju in i andra ämnen, det gör det. Vi har pratat om vintern nu och då har vi 

plockat in snö, vi har mätt hur mycket det går i ett mjölkpaket och sen hur mycket vatten det 

blir då och då kommer det in matte. Hur långt man kan gå på fem minuter. Och ibland är det 

så att man gör saker men man tänker inte på att sortera upp det. Ja, men nu har jag matte 

ute, nu har jag svenska ute, ofta så går det i varandra. Vi har tittat på knoppar och räknat hur 

många det kommit och vi har lyssnat på fåglar och räknat hur många olika läten vi hört.”   

 

” Oja, vi integrerar mycket både matte, svenska, musik, no, idrott och bild. Matten kommer in 

i många ämnen, jag tror att det är bra att integrera ämnen med varandra. Jag har ju gympan 
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själv så där integrerar jag väldigt mycket. Vi har jobbat mycket med mängdlära där. Hur 

många är fem? Vi har jobbat mycket med de olika talen, på ettan skulle man göra en sak en 

gång, på tvåan en annan sak två gånger och så vidare. På en sten klättrar jag upp en gång, 

på åttan gick vi åtta steg på tjockmattan. Vi har gjort skyltar med tal, sedan fick barnen ett 

tal, till exempel 6+6 så fick de springa och leta reda på svaret, vi jobbar då i grupper.” 

 

Det var endast ett fåtal (20 %) som planerade matematiken integrerat med andra ämnen. En 

väldigt stor del av lärarna ansåg att det inte behövdes utan det integrerades ändå. Det var flera 

av lärarna som tyckte att det var bra att utnyttja naturen när de jobbade med former och olika 

sorteringsövningar. En lärare hade varit ute med barnen och plockat rönnbär. Barnen hade 

sedan trätt upp rönnbären tio och tio på ett snöre och sedan jobbat med tiotalen. Då får man 

med många sinnen, först leta rätt på en rönn, samla in lagom många rönnbär, träna 

finmotoriken när de träs upp på tråden. Under tiden de trär upp rönnbären så tränas 

taluppfattningen och tians delbarhet, jag har trätt upp två, hur många fler ska jag ha? 

Mätövningar var det som de flesta gjorde ute, de mätte och gjorde jämförelser. Det visade 

tydligt varför det ibland ska stå till exempel cm och ibland bara m. Både höjd, längd, omkrets 

och avståndsbedömningar och mätningar, var sådant som användes en hel del ute. De tränade 

också vad ord som tjockast, smalast, högst, lägst, längst och kortast stod för och olika 

prepositioner.  

Några lärare tyckte att det var väldigt tydligt att jobba med dubbelt, hälften, fler och färre än 

ute. Att träna sin taluppfattning kunde man göra på ett lätt och tydligt sätt utomhus. 

Stapeldiagram kan man enkelt och tydligt göra ute. Det var även några som tränade 

tidsuppfattning, hur långt hinner jag gå på fem minuter? 

 

Anser du att du fick bra utbildning i utomhusmatematik i din lärarutbildning? 

Har du gått några kurser i utomhusmatematik efteråt? 

 

” Nej inget alls kan man säga. På grundutblidningen var det inget alls men sen har jag läst 

lite matte senare och då var det mycket kring det här att använda naturen och räkna och 

greja ute och så tipspromenader och lite såna saker. Det blir ju oftast för lite äldre barn som 

kan läsa.” 
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” Vi fick ju en del idéer men jag har nog använt idéerna mest inne. Utomhus var mer när man 

jobbade på dagis man räknade kottar och pinnar och så.”   

 

”Ja, utomhuspedagogikkurs och jag har varit på många mattedagar där man fått tips på olika 

övningar. Utomhuspedagogikkursen har vi gått alla på hela skolan. Våran skola har ju lite av 

en utomhusprofil och vi ska försöka att vara ute varje dag och göra någonting. Vi har två 

lektioner idrott ute varje vecka. Vi har inte varit inne alls efter jul, vi har åkt skidor och 

skridskor hela vintern. Vi har föreningsverksamheten, så att ettorna har fotboll, de har fotboll 

40 minuter i veckan. Vi delar de här två klasserna i tre grupper pojkarna i en och flickorna i 

två och så spelar de fotboll. Så badar vi. Fotboll på måndagar, badhus på tisdagar, idrott på 

onsdagar och torsdagar, på fredagar har vi inget just nu. Vi spelar teater, sjunger och har 

bild på fredagar” 

 

”Ja om utomhuspedagogik, där tyckte ju hon ledaren att man skulle tänka på ämnena och 

försöka att förlägga det ute.” 

 

En väldigt stor del av lärarna tycker inte att de fått någonting om utomhusmatematik i sin 

grundutbildning. 

Det var en som tyckte att hon fått det, men hon har aldrig haft utomhusmatematik. 

Hälften av de jag intervjuade har gått någon kurs i utomhusmatematik efter sin 

grundutbildning. 

På en av skolorna hade all personal gått en kurs utomhuspedagogik – hela den skolan har en 

utomhusprofil. 

 

Skulle du vilja praktisera mer utomhusmatematik och vilka hinder finns i så fall 

för dig att genomföra det? 

 

”Det är väl kanske det att jag har just använt matten när jag har haft halvklass och jag har 

haft barn som har krävt att man gör samma saker strukturerat Jag har fått jobba mycket med 

gruppen Jag har haft barn som när vi skulle gå promenader bara har dragit iväg När jag har 

haft dom då har jag jobbat för att få lugn och ro i halvklass när vi har matte.” 
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” Tanken var från början, vi hade faktiskt bestämt att jag skulle ha hand om 

utomhuspedagogiken, den skulle jag ha med båda grupperna. Jag skulle ha en halv grupp ett 

litet pass då och då. Det tyckte jag att lät kanonbra. Jag skulle köra den så skulle vi förknippa 

det med teoretiskt härinne eller ihop. Om båda klasserna hade ett tema som vi jobbade med 

så flyttade jag ut det utomhus. Det var jättehärliga tankar, så skulle jag vilja jobba. Men vi 

fick inte till det riktigt och det kan vara saker som bara schemamässigt, att det inte funkar. 

Det byggde på att det fanns andra som kunde ta andra halvan av min klass. Så var det någon 

som var borta en dag och så föll den gången och sedan blev det för tungt att komma i kapp. 

Det var så många grupper som var beroende av att alla var där. Vi hade sådana tankar från 

början, det tyckte jag att lät jättebra. Alla barn skulle ha en utelektion i veckan. Det skulle 

variera inte bara matte utan även andra ämnen. Men det var så svåra grupper, har vi upplevt, 

det har krävt mycket tid för att få ihop två grupper som ska fungera. Jag tycker ändå att 

bollen ligger lite hos oss att försöka hitta former för det. Men självklart så kräver det ju en 

vuxentäthet som vi inte alla gånger har. Det är ju skillnad att gå ut med en 25 grupp eller en 

12 grupp och få till det tycker jag. När du kommer ut har du inte fyra väggar utan du har ett 

jätterum där vad som helst kan hända. Som pedagog kan du bli lite nervös för det, tror jag. 

För där tappar du kontrollen, som du gärna vill ha. Plötsligt sitter någon uppe i ett träd eller 

gör något annat som inte var tänkt. Det är ju väldigt mycket mer som lockar än det gör i ett 

tråkigt klassrum. Det gäller ju att tänka sig för varför vi går ut och gör en sak. Vad är syftet 

med att gå ut och göra den? Vad tjänar du på att gå ut och göra den och så vidare. Men den 

här gruppen, jag har sagt ibland, gå ut och hämta ett löv och halva klassen kommer inte 

tillbaka därför att man hittar någonting annat. Den här gruppen skulle jag inte gå ut med 

alltför många gånger för att ha matte, då tror jag inte att syftet jag hade för att gå ut skulle 

uppfyllas. Det viktigaste med att vara ute på mattelektionerna är ju att förstå att matte finns 

därute och att röra på sig och att det främjar flera olika inlärningsstilar. Det blir ju ganska 

statiskt och enformigt inne i klassrummet med matteböckerna och inget konkret.” 

 

”Vi har för dålig utbildning och för dålig fortbildning i utomhuspedagogik här. Föräldrar 

och andra kollegor kan ifrågasätta varför man går ut och har matte. Man måste vara väldigt 

övertygad om att det ger mer så man kan stå för det för man får räkna med att bli ifrågasatt. 

Du måste ha mer försvar till varför du går ut och gör en övning än om ni sitter inne och 

jobbar i böckerna, för den kan bli mer ifrågasatt. Men det står ju i alla våra dokument, det 

står ju klart och tydligt att det är rätt, men fortfarande så har det ju den stämpeln att det inte 

är riktig matte. Det finns väldigt mycket i Lpo 94 som man kan koppla till 
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utomhuspedagogiken. Boken är tryggheten. Vi känner oss lite osäkra på att innehållet blir 

rätt utan boken. Man behöver ha något strukturerat att jobba efter. Man behöver också ha 

många diskussioner och någon att bolla sina idéer och tankar med.” 

 

En väldigt stor del av de jag intervjuade ville ha mer utomhusmatematik (90 %). Men de 

flesta av lärarna tyckte inte att det var så lätt att bara flytta ut undervisningen, de tyckte att de 

hade böckerna emot sig. Några ansåg att det var för stora klasser med för många barn med 

koncentrationssvårigheter. Några ansåg att det inte fanns vuxna nog för att genomföra 

utomhusmatematik, några ansåg att det var för omständligt att planera för utomhusmatematik. 

Någon ansåg att det var enklast att följa gamla invanda mönster och det var enkelt att följa 

lärarhandledningen. Det fanns också de lärare som kände en press att barnen skulle hinna 

räkna allt i matteböckerna. 

 

Nackdelar med utomhusmatematik. 

 

”NEJ, det finns bara ett svar, nej. Ska man tala om den effektiva tiden så tar det väldigt lång 

tid att gå ut med de mindre barnen i skolan. På och avklädning tar väldigt lång tid. Vi är 

fortfarande väldigt bundna till matteböckerna och man känner som så att har jag gjort den 

här matteboken så kan jag känna mig nöjd. Barnen vill ju väldigt gärna ha sin mattebok som 

de har väntat på.”  

 

”Nej.” 

 

”Väderkänsligt, mörkt och kallt och regnigt, usch vilka dåliga ursäkter.” 

 

”Bara om man är för många och man har svårt att hålla fokus på det man ska göra.” 

 

”Nej. Inte om man kombinerar, för jag tror ju att det andra är ju viktigt också. Svårare om 

man har många barn ute. Man kan inte gå ut med hela klassen, man har inte några väggar, 

så det är svårt att hinna med att se om de förstår. Man har dem inte så nära, då de kan ha 

svårare att lyssna och det kan vara svårare att fånga dem Men om man har det i liten grupp.” 
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”Kombination behövs ju. Jag har ju en toppen fritidspedagog som tycker om att vara ute så 

för oss fungerar det.” 

  

”Det kräver dock lite planering mer än om du sitter inne och har matteböckerna, du måste 

tänka till lite om du ska gå ut, och sen när du kommer in behöver du göra lite efterarbeten. De 

barnen som inte har svenska som sitt hemspråk, där kan matten bli väldigt svår för vi har så 

många ord som vi använder som kan ställa till trubbel för dom att förstå.” 

 

Nej var det enhetliga svaret här. Det kan nog vara så att jag vid intervjun har speglat min egen 

åsikt här, för även den som ansåg att hon hade tillräcklig utbildning men aldrig haft 

matteundervisning ute tyckte inte att det fanns någon nackdel. Nackdelarna som kom upp var 

påklädning, det tog för lång tid att komma ut. Lärarna var inte vana vid planeringen av 

utomhusaktiviteter. Flera tyckte att det var för stora och stökiga klasser. 

 

Fördelar med utomhusmatematik 

 

”Det är nog jättebra om barnen kan vara ute i skogen och röra på sig samtidigt som de lär 

sig att de kan ha nytta av att kunna matte ‘på riktigt.’” 

 

”Ja, kopplingen till verkligheten utanför klassrummet, det är väl den största och sedan att 

man lär sig på olika sätt. Barnen får röra på sig. Sen tror jag att det kan öppna upp mer 

frågeställningar, därför att man hittar något annat ute i naturen eller man kommer på något 

annat än att det är 9+4 det är ju bara 13, sen händer ju inget mer. Om jag istället gör på 

något sätt ute i skogen, så kan det ju vara så att det dyker upp något annat som kan sätta 

igång en diskussion och nya tankebanor  

Jag tror att det är lättare att det blir mera prat ute. Problemlösning passar väldigt bra ute. 

Man vill att de ska förstå att lärandet sker överallt, Man behöver träning i att gå ut och ha 

lektioner ute, törs man så kanske mycket ger sig självt, ute finns ju mycket.” 

  

”Ja, det finns mycket plats, man kommer ihåg saker man utfört med kroppen, det fastnar 

lättare. Det är ju så att barnen inte märker att de lär sig och så är det ju de som har svårt att 

sitta still. Om man inte är för många, så att det går att samla ihop dem och då lär de sig 

kanske mycket mer än att sitta inne i klassrummet. De lär genom kroppen så går det in i 
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knoppen. Barnen lär med alla sinnen. Det är stora utrymmen, det finns utrymme för rörelse, 

bra att göra med sina händer. Barnen får träna den sociala biten. Hur man umgås med 

naturen. Integrering med andra ämnen.  Jag älskar att vara ute och tycker att det är jättekul 

och det man själv tycker är roligt smittar ju av sig på barnen. ” 

 

”Ja det skapar fantasi och kreativitet Former är mycket lättare att göra ute. Det finns mycket 

material ute, som är gratis, som är lättare att använda än om vi ska använda linjaler och 

papper som vi har inne. Tränar motoriken och språket, man får förklara sig och berätta hur 

man har tänkt.  

Sånt som funkar dåligt med papper och penna kan funka alldeles utmärkt i skogen. 

Att de får vara ute, lär sig med kroppen. Inte bara sitta med handen, pennan och boken.” 

 
Alla ville ha utomhusmatematik i större utsträckning än de hade nu, även de som använde 

matematiken ute en hel del redan nu. Flera pratade om vinsterna man kunde göra ute, med t.ex 

att inkludera flera inlärningsstilar. 

 

 

Diskussion 

 

I de flesta av de klasser vars lärare jag intervjuade hade man minst en lektion utomhus i 

veckan, detta i genomsnitt. Den vanligaste aktiviteten man hade då var att man lär barnen leka 

fritt, detta gällde både sommartid och vintertid. 

På en av skolorna hade man en så kallad utomhusprofil och där var mycket av 

matematikundervisningen förlagd utomhus. På vintern hade man mest olika vinteraktiviteter 

och det var på höst och vår som man i någon större utsträckning hade matematiklektioner 

utomhus. Man hade organiserat det så att halva klassen var ute flera gånger ena veckan och 

den andra halvan nästa vecka. De hade arbetat så under några år och fått rutin på det hos både 

personal och barn. På den skolan hade all personal gått en kurs i utomhuspedagogoik så där 

fanns ett stort intresse hos personalen. De planerade tillsammans och hade någon att bolla sina 

idéer med. Det var lätt att få nya tips och idéer av sina kollegor. 

    

På en annan av skolorna hade man vid några få tillfällen matematikundervisning utomhus 

under våren och hösten, också där hade man det i halvklass. 
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På de tre övriga skolorna var det lite olika. Flera av klasserna hade minst en lektion utomhus 

året runt, nästan alltid var det där frågan om fria aktiviteter eller sport. Två av lärarna, båda 

arbetar i förskoleklass, kunde ibland ha matematik spontant när man var i skogen. Båda två 

sade sig anse att det kom in mycket matematik under barnens lek och att barnen spontant 

tränade olika begrepp.  

 

De lärarna som valde att använda utomhusmatematik var alltså knappt hälften ( 40 %) av de 

jag intervjuat. Några hade det kontinuerligt och några valde att ha det i olika perioder under 

hösten och våren.  

De lärare jag intervjuade sade att en del yttre förutsättningar måste vara uppfyllda för att det 

ska gå att förlägga undervisningen ute. Alla lärare var eniga om att det inte skulle fungera 

med mer än halvklass om man ska ha utomhuslektioner. Det innebär att man måste vara minst 

två pedagoger och få vikarie om någon är sjuk. Vikariefrågan är inte helt enkel eftersom det 

alltid är så att man ska försöka att lösa frånvaron genom att omfördela personalen inom 

arbetslaget, då får man snabbt göra en ny planering som håller med befintlig personal. I vissa 

grupper ansåg lärarna att det var för många barn även med halvklass för att det skulle ge något 

att gå ut, de sade att det räckte med 5 – 7 barn vid varje tillfälle. Det försvårar möjligheterna 

att kunna bedriva utomhusmatematik ännu mer. Alla var eniga om att man inte kunde gå ut 

själv med en hel klass. Det har blivit större och ofta stökigare klasser på skolorna, vilket 

kräver fler vuxna bara det. Ska man sedan förlägga lektioner ute, där inga väggar finns som 

begränsar rörelsefriheten för barnen, behöver man vara fler vuxna ansåg flera av lärarna. 

Uterummet är så stort och det blir så svårt att hålla fokus på det man har planerat. Några 

tyckte att det var så beroende av vädret och i och med det svårt att planera in 

utomhusaktiviteter. Jag tror att det kan vara bra att börja med en liten grupp när man går ut för 

att ha matematikundervisning de första gångerna. När man sedan har byggt upp olika rutiner 

och är trygg i sin roll som utepedagog kan man ha större grupper. Med tiden så bygger man ju 

även upp en egen idéebank vilket underlättar inför planeringen av utomhusmatematiken. Man 

blir tryggare i sin egen roll och har olika övningar, som man vet brukar fungera, att ta till om 

det skulle behövas. Jag tror också att det är av största vikt att barnen får lära sig att tycka om 

att vara ute och att röra på sig. 

 

Flera ville ha en arbetskamrat att samplanera med och att man kunde peppa varandra, de 

trodde då att det skulle vara lättare att komma igång med utomhusmatematik. Jag tror också 

att det är lättare att komma igång med utomhusmatematik om man är flera pedagoger som vill 
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det. Man kan planera ihop och utvärdera tillsammans. Man får en diskussionspartner och 

diskussioner leder ofta till nya idéer.  Flera pedagoger såg barnens och föräldrarnas 

förväntningar på matteboken som ett hinder för att ha utomhusmatte. Det är en stark tradition 

att matematik är att räkna i boken och de kände sig själva pressade av läromedlen.  

 

Mattebokens starka traditioner är nog svåra att bryta, men det ena behöver inte utesluta det 

andra.  På en av skolorna kunde det vara så att de inte använde matteboken i skolan under 

vissa veckor men barnen fick alltid läxa i den.  

 

Lärarna anser också att de inte är vana vid att planera för utomhuslektioner, utan tycker att det 

tar för mycket tid. Jag tror att det i början kan ta betydligt mer tid att planera för 

utomhusmatematik, men med tiden och efter att ha använt utomhusmatematik ett tag blir det 

lättare. Däremot så finns det ingen lärarhandledning som ju finns till boken och bara är att 

följa. Så mer tid kommer det kanske alltid att ta att planera utomhuslektioner och det är inte 

alltid den tiden finns. Det är då enklare när alla sitter tysta och räknar i boken. 

Utomhusmatematiken känns omständlig, det är svårt att få tiden att räcka till, var det en som 

tyckte. 

På vintern är det alla kläder och tiden det tar att komma ut, man kan inte göra det spontant. 

Många barn som går hos specialpedagog - det vill säga många tider att passa och svårt att få 

med hela klassen var det en lärare som tyckte. 

Väggarna är trygga och det är tryggt med gamla invanda mönster. Klasserna blir större och 

stökigare och kräver mer struktur. 

Alla lärare utom en ansåg att man i sin lärarutbildning fått för lite, och ofta ingen alls, 

utbildning i hur man kan bedriva matematikundervisning utomhus. 

På en av skolorna hade all personal gått en fortbildningskurs i utomhuspedagogik och av detta 

blivit mycket stimulerade. Det var på skolan med en så kallad utomhusprofil, vilket innebar 

att all personal på skolan hade mycket undervisning ute. De hade andra vuxna att diskutera 

planering och genomförande med, de fick uppbackning av varandra. 

 

Jag har själv kommit i kontakt med flera olika sätt att utöva matematik ute. De gånger man ser 

på barnen att de förstår något, som man jobbat med inne och där de endast har kopierat 

exemplet, sedan plötsligt förstår vad det är de gör och hur man kan använda den kunskapen, 

är underbara. Det blir ofta väldigt tydligt när man använder matematiken ”på riktigt”. 
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Alla mina intervjuade lärare sade sig tycka att det skulle vara bra med mer 

utomhusmatematik. Kopplingen till verkligheten skulle kunna göra att man enkelt får med 

flera inlärningsstilar. De tyckte att det var lättare att få igång diskussioner mellan barnen ute, 

flera kan prata samtidigt utan att de stör varandra och att utomhusmiljön utgör ett bra forum 

för problemlösning. Lärarna tyckte vidare att det var bra med de stora ytorna utomhus och bra 

också att barnen fick flera tillfällen att röra på sig. Man har lättare att förstå och att komma 

ihåg saker när man fått använda flera sinnen. 

Alla mina intervjuade lärare menade alltså att det finns många fördelar med att oftare än vad 

man gör idag använda utomhusmatematik. 

Steget från att tycka att det är bra till att genomföra det verkar för mig vara ganska stort. 

Boken är trygg och om man följer den så kommer allt viktigt med och man blir inte ifrågasatt, 

var det många lärare som sade sig tänka. Det är dessutom stora klasser och då är det lugnare 

och mer lättorganiserat om alla sitter i sin bänk och räknar i sin bok. Det känns som att det är 

ganska vedertaget att matematikundervisning i huvudsak är detsamma som att räkna i boken. 

Och detta trots att det i kursplanerna står så tydligt att det är viktigt och av största vikt att 

barnen får rika tillfällen att lära matematik på många olika sätt. 

 

Självklart så är det mycket som spelar in på hur mycket och ofta matematikundervisning 

utomhus förekommer. Arbetsbelastningen på lärarna på skolan av idag är stor. Det har blivit 

mer sociala problem att jobba med än tidigare, tror jag.  I lärarutbildningen fanns inte så 

mycket att lära om hur man jobbar för att få en grupp eller klass att fungera, sade flera av 

lärarna. Och har man inte en fungerande klass, så väljer man självklart inte att gå ut där inga 

väggar finns, fortsatte de. Problemen i klasserna var så stora att dessa lärare sade sig 

tveksamma om hur de skulle kunna bemästra dem utomhus.  

 

I den litteratur som jag har läst så beskrivs många fördelar med utomhuspedagogik. Även 

läroplanen tolkar jag att den säger att undervisningen ska vara varierad för att stödja elevernas 

lärande. Flera av författarna skriver om lekens betydelse och hur viktigt det är att man fångar 

eleverna med sin undervisning.  

 

Vygotskij anser att det är den sociala miljön som utvecklar elevernas handlingar. Han tycker 

att det måste finnas ett samband mellan innehållet i skolan och det verkliga livet. Vygotskij 
framhåller att leken är viktig och ett sätt att lära för framtiden. Jag håller med honom och det 

sociala samspelet går väldigt bra att träna ute och likaså är det enkelt att röra sig och leka ute. 



 23  

Jag kan både förstå och hålla med Ericsson, hon skriver att som ledare och pedagog är det 

både en ovan och främmande tanke att lämna rummets trygga väggar. Det är nytänkande och 

kräver visst mod. Hon skriver vidare att det är viktigt att barnen får lära sig att tycka om att 

röra på sig. Det första är då att vi vågar gå ut och vågar njuta av det och själva ha kul, det 

smittar av sig på barnen. 

 

Dahlin, Ingelman & Dahlin skriver att det när förskoleklassen flyttade in till skolan var det 

meningen att förskolepedagogiken skulle komma in, berika och påverka skolan men det 

visade sig bli tvärtom. Det har blivit mer stillasittande undervisning i förskoleklassen i stället 

för mer lekfullt och nyfiket lärande i skolan. Det håller jag med om, det visar hur stark 

kulturen är i skolan, det är inte så enkelt att komma med något nytt. 

 

Lpo 94 säger att ”särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska 

tillägna sig kunskap”. 

På de skolor jag var så var det passet de hade ute som var leken, annars var målet att det 

skulle vara lugnt och tyst i klassrummet.  

 

Dagens barn vistas mer inne nu för tiden säger Dahlgren & Szczepanski och det är ett hot mot 

vår hälsa. Våra kroppar är skapade för att vi ska röra på oss.  

Forskarna är väldigt oroade för den ökade fetman hos barn, de anser att man måste göra något 

åt den och då är utomhusmatematik ett steg i rätt riktning. Om barnen får röra på sig och leka 

mer vinner man också att stressen minskar, leken är stressreducerande. 

 

Det står även i läroplanen att skolan ska sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg 

om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Om man då inte längre är ute 

tillsammans med sina föräldrar och tränar den biten så måste vi i skolan gå ut och visa barnen 

i praktisk handling hur man gör.  

 

Sven-Åke Christianson skriver att om undervisningsmetoden tydligt konfronterar oss med 

olika sinnesintryck får man en bättre minnesbehållning. 

 

Utomhusmatematiken gör det lättare att få variation i undervisningen samtidigt som man på 

ett enkelt sätt får med flera olika inlärningsstilar. Jag undrar om fler elever skulle klara att få 
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godkänt om man hade mer matematikundervisning ute? Flera sinnen blir aktiverade och flera 

olika sätt att lära kommer in, eleverna gör saker med hela sin kropp och det fastnar i huvudet. 

Som det ser ut nu på lågstadiet är det hur många sidor eleven gjort i matteboken som visar hur 

”duktig” han är. Det säger inget om vad eleven kan eller har förstått utan man lär sig att 

kopiera exemplet.  

 

Matteboken har väldigt stor makt och det är en viktig bok för barnen och föräldrarna när 

barnen börjar skolan. Barnen har längtat efter den och anser att den är matematiken. När man 

frågar barn vad matematik är så blir ofta svaret, att räkna i boken.  
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Intervjufrågor                        Bilaga 1 

 

1. Hur ofta har ni matteundervisning utomhus? (Hur många gånger i månaden, veckan, 

hur länge är ni ute då ni är ute…) 

 

2. Är ni ute lika mycket alla årstider? 

 

3. Vad gör ni när ni har matematik utomhus? Ge mig exempel!  

 

4. Brukar ni blanda/integrera matematikundervisning utomhus med andra ämnen? 

Hurdå? 

 

5. Vad tyckte barnen om det? Vad tycker barnen om att ha matematik utomhus? 

 

6. Skulle du vilja ha mer utomhusmatematik? 

 

7. Vad är det som hindrar dig att ha det?  

 

8. Tycker du att du i din grundutbildning fick lära dig mycket/tillräckligt mycket om hur 

man kan bedriva matematikundervisning utomhus?  

 

9. Har du efter grundutbildning gått någon kurs i utomhusmatematik? 

 

10. Har du några läroböcker i utomhusmatte? 

 

11. Ser du några fördelar med att ha utomhusmatematik? 

 

 

12. Ser du några nackdelar med att ha utomhusmatematik? 

 
 


