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Förord 

Efter några intensiva månader med undersökande och skrivande har det till 

slut blivit dags för mig att lämna in mitt examensarbete. Jag vill börja med att 

rikta ett varmt tack till min handledare Yvonne Liljekvist. Du har alltid tagit 

dig tid för att lyssna och alltid varit lika varm och vänlig, samtidigt som du 

också har varit väldigt konstruktiv i din bedömning. Tack för att du lyft upp 

mig och fått mig att tro på mig själv! Jag är så tacksam över att just jag har 

haft turen att få ha dig som handledare. 

Jag vill också tacka min bästa vän och klasskamrat Josefin Persson som jag 

gråtit och skrattat med under arbetets gång. Utan ditt stöd och dina 

uppmuntrande ord hade det här aldrig varit möjligt. 

Slutligen vill jag tacka min familj som alltid tror på mig och stöttar mig i det 

jag gör. 

TACK! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Forskning visar att matematikundervisningen till stor del grundar sig på det 

teoretiska och enskilda arbetet i matematikboken. Vidare lyfter forskning 

också fram vikten av att variera dagens matematikundervisning med både 

teoretiska och praktiska inslag, då dessa kompletterar varandra och bidrar till 

att eleverna utvecklar djupare kunskaper inom ämnet matematik. Ett 

arbetssätt som visat sig fungera som ett komplement till den mer traditionella 

och teoretiska matematikundervisningen är utomhusmatematiken, som 

grundar sig på det praktiska arbetet. Studiens syfte var därför att undersöka 

på vilket sätt praktiska och teoretiska inslag skrivs fram i olika typer av 

läromedel. Studien har ett fokus på utomhusmatematik. Resultatet av 

analysen har visat att samtliga läromedel som analyserats i denna studie 

innefattar både praktiska och teoretiska inslag, men i varierande utsträckning.  

 

Nyckelord: utomhusmatematik, utomhuspedagogik, matematik, läromedel. 

  



 

 

 

Abstract 

Research shows that mathematics teaching is largely based on the theoretical 

and individual work in mathematics book. Further research also highlights 

the importance of varying the mathematics education with both theoretical 

and practical elements, as they complement each other and help students 

develop a deeper knowledge in mathematics. An approach proven to work as 

a complement to the more traditional and theoretical mathematics teaching is 

outdoor mathematics, which is based on practical work. The study's purpose 

was to investigate how the practical and theoretical elements are produced in 

different types of learning materials. The study has a focus on outdoor 

mathematics. The result of the analysis shows that all teaching materials 

analyzed in this study include both theoretical and practical elements, but to 

varying degrees. 

Keywords: Outdoor mathematics, outdoor education, mathematics, teaching 

materials   
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1 INLEDNING  

Ett av skolans kärnämnen är matematik och under min egen skoltid i låg- och mellanstadiet 

har jag alltid tyckt mycket om matematik. Att ämnet väckte ett sådant stort intresse hos mig 

tror jag har sitt ursprung i att lärarna använt sig av ett varierat arbetssätt, då vi elever fick 

arbeta med matematikämnet såväl praktiskt som teoretiskt. Gustavsson (2002) lyfter fram att 

det finns olika sorters kunskap och att viss kunskap är praktisk, medan annan kunskap är 

teoretisk. Den teoretiska kunskapen förknippas ofta med tänkande och tänkandet antas sitta i 

huvudet. Denna kunskap tillägnar människan sig genom exempelvis läsning, medan man i den 

praktiska tillägnar sig kunskap genom att göra eller uppleva någonting. Den praktiska 

kunskapen kopplas ofta ihop med handlande, där handling sitter i händerna eller kroppen, 

vilket är något som skiljer de två olika kunskapsformerna åt. Ofta vill man att teori och 

praktik ska förenas, det vill säga att man först läser teoretiskt om det specifika 

ämnesinnehållet, för att sedan gå ut och praktisera det man lärt sig. Dahlgren & Szczepanski 

(2004) menar att ett vanligt inslag i dagens skola är att eleverna läser en text mest för 

läsandets skull, vilket gör att de missar flera olika intryck och upplevelser. För att kunna 

skapa en djupare förståelse och upplevelse av det man läser och lär sig, behöver man därför 

hitta en balans mellan det teoretiska och det praktiska. Eftersom de båda kunskapsformerna 

kompletterar varandra är det därför av vikt att ha en vidgad syn på kunskap. Även i svenska 

skolans läroplan (2011) kan vi se att ämnet matematik ska syfta till att eleverna får möta olika 

typer av metoder och arbetssätt för att få en vidgad kunskap inom matematik: 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 

uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband (Skolverket, 

2011, s.47). 

Utifrån detta kommer jag i denna studie att fokusera på det som vi vanligen brukar kalla teori 

och praktik. I vardagen använder vi dessa begrepp och vi syftar då på att vi människor lär och 

tillägnar oss kunskaper på flera olika sätt (Lindström & Pennlert, 2012). I den här studien har 

jag därför valt att titta på kognitiva, sensoriska och motoriska aspekter av lärande, där den 
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förstnämnda aspekten kan kopplas till teori och de två andra aspekterna till praktik. I studien 

kommer jag då titta på hur tre olika typer av läromedel stöttar dessa tre aspekter av lärande. 

En pedagogik som ger eleverna möjlighet till att utveckla dessa tre olika aspekter av lärande 

är utomhuspedagogik. En förklaring till utomhuspedagogiken som ges av Centrum för Miljö- 

och Utomhuspedagogik (2004) är när lärande sker utifrån verkliga och konkreta situationer. 

Vidare menar de att genom ett växelspel mellan upplevelser, reflektioner och de erövrade 

erfarenheterna i de verkliga situationerna lägger man grunden för en djupare förståelse för det 

upplevda. I utomhuspedagogik tar lärandet sin plats utanför klassrummets fyra väggar, då 

lärandet flyttas ut till utemiljön. Något som är en central del i utomhuspedagogiken är 

samspelet mellan sensorisk upplevelse och teoretiskbildning, det vill säga att det inte bara är 

det ena eller det andra som gäller. Utomhuspedagogiken kan därför fungera som ett 

komplement till den ordinarie undervisningen (Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 

2004). 

Två stycken framstående pedagoger som båda förespråkar utomhuspedagogiken är John 

Dewey och Ellen Key. Dewey (2004) menar att människan utvecklas genom praktiska 

erfarenheter och att hon tillägnar sig kunskap genom handling och kommunikation 

tillsammans med andra. Dewey diskuterar vikten av tidigare erfarenheter och hur dessa även 

påverkar hur vi tillägnar oss ny kunskap och information. Han lyfter fram de specifika 

kvaliteter som finns i de erfarenheter vi bär med oss och möter. Först och främst handlar det 

om hur vi upplever en lärandesituation. Det vill säga om vi uppfattar den som trevlig eller 

otrevlig. För det andra handlar det om vilken påverkan den nya lärandesituationen eller 

erfarenheten har på senare erfarenheter. Han menar att lärare behöver erbjuda undervisning 

som eleverna upplever som trevliga och som ökar deras lust att lära. Det handlar inte om att 

det ska vara trevligt för stunden. Tidigare erfarenheter påverkar senare erfarenheter, menar 

Dewey, och den undervisning som erbjuds behöver gynna det fortsatta lärandet. Det handlar 

om att varje elev ska få möjlighet att hitta en positiv erfarenhet inom ett visst område som då 

sen kan fungera positivt för det fortsatta lärandet inom det området (Dewey, 2004). Om man 

till exempel föreställer sig att man fått en dålig erfarenhet av att räkna matematik i en lärobok, 

kan det leda till att man undviker att räkna matematik då man kopplar denna erfarenhet till 

något otrevligt. Skulle man då sedan få möta matematik på ett annat sätt, som uppfattas som 

mer trevligt, kan detta förändra ens tidigare erfarenheter och därigenom påverka det fortsatta 

lärandet positivt. 
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Dahlgren och Szczepanski (1997) utgår i sina studier av utomhuspedagogik från Ellen Keys 

idéer och tankar. Key förespråkar det verkliga livet som ett alternativ för lärande. Hon lyfter 

fram betydelsen av att eleverna själva skulle få söka och tillägna sig kunskap i verkligheten, 

istället för att enbart söka kunskap i böcker och på bibliotek och förlita sig på det. Kunskapen 

i verkligheten skulle kunna tillägnas genom praktiska handlingar eller genom att olika ämnen 

som exempelvis matematik, lyfts ut ifrån klassrummets fyra väggar och istället tillämpas samt 

praktiseras i utemiljön (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

Trots att det finns forskning, samt att läroplanen förespråkar variation när det kommer till 

undervisning i matematik, finns det mycket som visar på att detta inte sker i dagens skola och 

matematikundervisning. Största delen av undervisningstiden som ges för matematiklärande 

handlar om att eleverna får arbeta i matematikboken på egen hand och att 

helklassundervisning endast utgör en liten del av lektionstiden (E. Bergqvist et al., 2009). Det 

kanske i detta fall om att lärarna inte vet hur man tillämpar en mer varierad undervisning 

inom ämnet matematik, eller är det läromedlen i sig som inte går att tillämpa på annat sätt än 

enskilt arbete.  
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2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt praktiska och teoretiska inslag skrivs fram i 

olika typer av läromedel. Mer specifikt syftar studien till att undersöka hur varierad 

undervisning presenteras, dvs. undervisning som stöttar både kognitiva, sensoriska och 

motoriska aspekter. Studien har ett fokus på utomhusmatematik. 

2.1 Frågeställning 

Utifrån mitt syfte har jag valt att utgå ifrån följande frågeställningar i denna studie:  

Hur konstrueras matematiken textmässigt i de olika läromedlen med avseende på teoretiska 

och praktiska inslag? 

I vilken utsträckning kan man se dessa inslag? 

Finns det en växelverkan mellan teori och praktik? Och i så fall: hur presenteras matematiken 

i denna växelverkan? 
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3 BAKGRUND TILL STUDIEN 

För att genomföra denna studie som grundar sig på en läromedelsanalys, behöver vi vidare 

titta på hur barn lär samt hur lärare kan tillämpa olika metoder för att stötta detta lärande. I 

den här delen av examensarbetet kommer jag därför att redogöra för olika aspekter i 

förhållande till lärande och undervisning som är väsentliga för denna studie. Dessa delar berör 

dels hur elever tillägnar sig olika typer av kunskap, dels utomhuspedagogik, matematik, 

utomhusmatematik och skolans styrdokument. Människors lärande är mångfacetterat och går 

till på olika sätt. Tre, sammanflätade, aspekter av lärande kommer att vara i fokus för studien: 

kognitiva, sensoriska och motoriska och kapitlet börjar därför med att beskriva dessa aspekter. 

3.1 Olika typer av lärande 

Kognitiva aspekter av lärande handlar om att vi lär genom mentala processer. Kognition 

inkluderar samtliga former av mental aktivitet, exempelvis att minnas, lösa problem, skapa 

och fantisera (Askland & Sataøen, 2003). Dessa mentala processer är något som sker i den 

enskilda individen, men dessa processer utvecklas också i sociala samspel tillsammans med 

andra människor. Tänkandet sträcker sig därför bortom den egna individen och innefattar 

även aktiviteter, andra personer, sociala sammanhang och miljöer där tänkandet används 

(Säljö, 2002). En studie som har utförts i fem europeiska länder, av Higgins och Nicol (2002), 

visar att utomhuspedagogik både stödjer och främjar det kognitiva lärandet hos eleverna. 

Szczepanski (2008) lyfter genomgående i sin studie att eleverna får utveckla sitt kognitiva 

lärande när undervisningen flyttas till utemiljön, detta eftersom eleverna där ges större 

möjlighet till att utmana sitt tänkande i olika miljöer. Genom grupprelaterade 

samarbetsövningar får de möjlighet att utbyta tankar och idéer samt lösa problem, och 

eleverna får också rikare möjligheter att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiska 

handlingar. 

Människans tänkande utvecklas också genom olika typer av sinnesintryck, exempelvis när 

hon ser, hör, smakar, känner eller luktar på något (NE, 2015), vilket handlar om de sensoriska 

aspekterna av lärande. Våra sinnen hjälper oss att koppla ihop olika delar till helheter och 

därigenom utveckla en djupare förståelse och kunskap för ämnet i fråga (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Higgins och Nicol (2002) visar i sin studie att människan tillägnar sig 

kunskap genom alla sina sinnen och att lärare behöver uppmuntra detta, eftersom sinnena 
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tillåter eleven att lära sig på ett annat sätt än vad ett rationellt tänkande gör. De sensoriska 

aspekterna av lärande kompletterar på så sätt de kognitiva aspekterna. Säljö (2002) framhåller 

att lärandet inte enbart handlar om de kognitiva aspekterna av lärande, utan att det också är 

kopplat till de sensoriska aspekterna av lärande. Även Grahn (2005) visar i sin studie 

växelsamspelet mellan sinnlig upplevelse och kognitiv bildning, och att det kan gynna elevernas 

lärande och ämnesintegration.  

I ett antal studier (Jensen, 2002; Taras, 2005), har det också undersökts hur eleverna tillägnar 

sig kunskap genom att använda sig av motorik. Enligt Jensen (2002) har det visat sig att 

regelbunden fysisk aktivitet förbättrar elevernas inlärningsprocesser. När skolan dagligen 

tillhandhåller eleverna med olika typer av rörelsemöjligheter, ges eleverna en större möjlighet 

till att aktivt röra samt stäcka på sig. Jensen (2002) menar vidare att ökade rörelsemöjligheter 

bidrar till att eleverna fokuserar bättre under lektionstid, eftersom de genom den fysiska 

aktiviteten kan ”ladda om batterierna” inför kommande lektioner. Människans hjärna kan inte 

tillägna sig hur mycket information som helst, då för mycket information resulterar i att ingen 

ny inlärning sker. Därför är det nödvändigt för eleverna att ha fler pauser från lärandet, där de 

får möjlighet till att utöva sina rörelser och samla på sig ny energi. Hon menar att fysisk 

aktivitet inte enbart bidrar till bättre inlärningsförmåga, utan att det också för med sig andra 

fördelar som kan bidra till att eleverna presterar bättre i skolarbetet. Taras (2005) lyfter till 

exempel fram resultat som visar att fysisk aktivitet leder till en förbättrad cirkulation och till 

ett ökat blodflöde till hjärnan, samt att det genom fysiska aktiviteter sker en höjning av 

hormoner som får människan att må bra, vilket hon menar på skulle kunna ha positiva 

fördelar för elevernas prestationer i skolan. 

3.2 Definition och tillämpning av utomhuspedagogik 

En pedagogik som gör det möjligt att arbeta med de kognitiva, motoriska och sensoriska 

aspekterna av lärande är utomhuspedagogiken. Platsen är den fysiska verkligheten som blir 

elevernas lärmiljö i utomhuspedagogiken och där aktiveras också kroppens alla sinnen 

(Szczepanski, 2008). Utomhuspedagogik kan bedrivas på många olika platser eftersom denna 

typ av undervisning inte är begränsad till ett visst område. Undervisningen kan ske på 

skolgården, i skogen, i trädgårdar och i stadsmiljöer, det vill säga i verkliga miljöer där vi har 

tillgång till direktupplevelser (Dahlgren & Szczepanski, 1997). När undervisningen sker i 

utemiljön har läraren möjlighet att ta tillvara på fler inlärningstillfällen som plötsligt kan dyka 
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upp i den undervisningssituation som klassen befinner sig i, vilket har visat sig bidra till en 

ökad motivation hos eleverna. Till skillnad från traditionell undervisning arbetar läraren mer 

utifrån ett helhetsperspektiv i utomhuspedagogiken. Det handlar om att ge eleverna möjlighet 

att få erfarenhet av både helheter och delar och att arbeta med både abstrakta samt konkreta 

lärandemål (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Det handlar inte (bara) om att lära sig om 

naturen, utan att alla skolans ämnen går att tillämpa utomhus för att förstärka inlärningen hos 

eleverna. Det handlar om att läraren kan skapa aktiviteter utomhus som knyter an till det 

ämnet som eleverna arbetar med i det ordinarie klassrummet (Hedberg, 2004). 

3.2.1 Fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik  

Precis som med andra arbetsmetoder finns det både för- och nackdelar med att använda sig av 

utemiljön som lärmiljö. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att en fördel med att 

kontinuerligt låta eleverna vistas i utemiljön, är att många sinnen aktiveras när lärandet sker 

utomhus. När lärandet sker i uterummet kan eleverna associera sig själva med en upplevd 

situation, detta eftersom de hela tiden är delaktiga i lärandesituationen genom sina 

sinnesintryck. Dahlgren och Szczepanski (1997) lyfter även fram att det är skillnad på ”att 

känna till” och ”att känna”, då det förstnämnda ”att känna till” endast ger en ytlig kunskap. 

Om eleven däremot använder sig av båda inlärningssätten, där teoretisk och praktisk kunskap 

kombineras bidrar det till att en djupare kunskap uppnås. I Szczepanskis avhandling (2008) 

har han intervjuat ett flertal lärare, där merparten av lärarna lyfter fram sinnena som något 

positivt och betydelsefullt i samband med undervisning. Flera av lärarna menar att 

utomhusmiljön ger eleverna en större möjlighet till sinnesstimulering och 

verklighetsupplevelser, samt att elever upplever och tillägnar sig kunskaper både sensoriskt, 

kognitivt och motoriskt. Det har också framkommit att elever använder sinnena på ett annat 

sätt utomhus än vad de gör inomhus, då det utomhus aktiveras fler sinnliga upplevelser så 

som lukter, smaker beröringar och synintryck (Szczepanski, 2008).  

Fägerstams studie (2012) visar att utomhuspedagogik främjar minneskunskaperna hos 

eleverna. Man kan i denna studie se att det skiljer sig mellan de elever som har haft 

undervisning inomhus och elever som har haft undervisning utomhus. Hon har i sin forskning 

kommit fram till att när lärandet sker i utemiljön kommer eleverna ihåg mer av 

undervisningen och har mer ”levande minnen”. Detta syns även i Fägerstams andra studie, 

som är skriven tillsammans med Blom (Fägerstam & Blom, 2012). I studien lyfter de bland 
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annat fram att utomhusundervisning har visat sig ha en inverkan på elevernas långtidsminne. 

Eleverna i deras studie, som hade haft sina lektioner utomhus, kunde ge tydliga beskrivningar 

av sina upplevelser. De kunde också tydligt komma ihåg och diskutera innehållet på ett 

integrerat sätt. Detta skiljde mycket ifrån eleverna som hade haft sina lektioner inomhus, då 

dessa elever hade svårt att komma ihåg vad lektionerna handlade om. När eleverna pratade 

om innehållet och de aktiviteter som de gjort inomhus gjordes detta separat. De relaterade inte 

de kognitiva aspekterna av lärande med de sensoriska och motoriska aspekterna av lärande 

(Fägerstam & Blom, 2012).  

Något som kan vara en fördel med utomhuspedagogik, men också en nackdel, är att det i 

utemiljön kan uppstå många oförutsedda situationer. Detta bidrar i sin tur till att inlärningen 

blir situationsanpassad, det vill säga att läraren behöver ta till vara på en situation när den 

uppstår. När undervisning sker i utemiljön (och det uppstår oförutsedda situationer) så skapas 

det också en starkare social gemenskap mellan eleverna. Detta beror på att aktiviteterna 

utomhus öppnar upp för samarbete på ett annorlunda sätt än vad som sker i klassrummet 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Även Fägerstams studie (2012) styrker detta, då ett av 

resultaten är att utomhusundervisningen förbättrar elevers samarbete. I denna studie kan vi 

också se att relationen mellan elever och lärare förbättrades när undervisningen skedde 

utomhus.  

Både Dahlgren och Szczepanski (1997) och Fägerstam (2012) förespråkar ett utökat antal 

lärtillfällen i utemiljön, då det leder till att elevernas motivation och intresse för skolarbetet 

ökar. Utomhusundervisningen bidrar till att eleverna blir mer delaktiga och engagerade i 

skolarbetet. En förklaring till varför elevernas intresse för skolarbetet ökar kan enligt 

Fägerstam och Bloms studie (2012) bero på att utomhusmiljön erbjuder en större variation, än 

inomhusundervisningen där lektionerna ibland betraktas av eleverna som tråkiga och 

enformiga. Utemiljön ansågs därför av eleverna vara mer stimulerande och roligare än den 

”vanliga” klassrumsundervisningen. Det har även framkommit att många av eleverna som 

intervjuades i studien upplevde att de var mer fokuserade på undervisningen när den skedde 

utomhus, detta eftersom eleverna tyckte att miljön runt omkring dem var mer intressant och 

att den stimulerade ett mer verklighet sätt att lära (Fägerstam & Blom, 2012). Ett verkligt sätt 

att lära är även något som Szczepanski (2008) lyfter fram i sin studie. Den visar bland annat 

att de flesta lärare som intervjuades ser ett värde i att utomhuspedagogiken kan förmedla ett 

mer verklighetsnära sätt att lära. Lärarna menar att eleverna får en bättre 
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verklighetsanknytning utomhus, än om man enbart sitter i klassrummet och läser i böckerna. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) betonar också vikten av en verklighetsbaserad undervisning 

där eleverna får direkta upplevelser och erfarenheter. De menar att den fysiska verkligheten 

fungerar som en grund för inlärning, eftersom den bidrar till en djupare minnesbehållning. 

Som nämndes tidigare så finns det även nackdelar med utomhuspedagogiken. Av olika skäl 

har inte alla elever en relation till naturen och utemiljön, vilket kan bli ett problem när man 

ska arbeta med utomhuspedagogik i skolan. Det kan handla om att vissa elever känner en oro 

och otrygghet i att vistas i naturen och det kan i sin tur komma i uttryck genom att eleverna är 

högljudda och okoncentrerade. För att bryta detta krävs det att eleverna regelbundet vistas 

utomhus, så att de blir välbekanta med miljön utomhus och får en känsla av trygghet 

(Ericsson, 2004). Denna problematik lyfts också fram i Fägerstams studie (2012), som är en 

studie utförd på skolor i både Australien och Sverige. Där visade det sig att eleverna som gick 

i skolan och var bosatta i Australien uttryckte ett obehag samt en rädsla för att vistas ute i 

naturen, vilket berodde på att eleverna saknade förstahandserfarenheter med utemiljön. I 

samma studie uttryckte också vissa elever även andra negativa aspekter med 

utomhuspedagogiken så som, dåliga väderförhållanden, koncentrationssvårigheter samt 

svårigheterna med att höra vad läraren sa under lektionerna utomhus (Fägerstam, 2012). 

Ett annat hinder med utomhuspedagogiken som lyfts i Szczepanskis studie (2008), är att 

många lärare inte vet hur de ska tillämpa utomhuspedagogik samt att de känner osäkerhet när 

undervisningen flyttas från den mer kontrollerbara miljön inomhus till utomhusmiljön. Många 

lärare upplever att de inte besitter rätt kunskaper för att veta hur och varför utomhuspedagogik 

ska bedrivas och väljer därför att undvika det. De upplever även att det är svårt att observera 

vad alla elever gör samt att största delen av det utbildningsmaterial som vanligen används är 

mer anpassat till traditionell klassrumsundervisning. Andra negativa aspekter som lyfts fram 

är bland annat väderförhållanden, problematik med stora klasser samt att både lärare och 

elever är obekväma med arbetssättet. 

3.2.2 Utomhuspedagogik som ett komplement till ordinarie undervisning   

Som nämnts tidigare i denna studie så kan utomhuspedagogiken fungera som ett komplement 

till den ordinarie klassrumsundervisningen. För att utomhuspedagogiken ska fungera som ett 

komplement bör den dock vara en del av skolans verksamhet och en återkommande del i 

undervisningen (Ericsson, 2004). Fägerstam (2012) har i sin studie kommit fram till att 
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utomhusundervisning är ett bra komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen, då 

elever som undervisas både inomhus och utomhus presterar något bättre eller lika bra, som de 

elever som enbart undervisas inomhus. Szczepanski (2008) lyfter även i sin studie fram 

utomhuspedagogiken som ett betydelsefullt komplement i undervisningen, eftersom eleverna 

genom detta arbetssätt kan utveckla en djupare kunskap, då de aktiveras såväl kognitivt som 

sensoriskt och motoriskt. De flesta av lärarna som har intervjuats i Szczepanskis studie ser 

växelverkan mellan inomhus- och utomhusundervisning som en pedagogisk tillgång.  

Nu har vi tittat på de olika aspekterna av lärande och nu ska vi titta mer specifikt på elevernas 

rörelsebehov, eftersom det är i utomhuspedagogiken som elevernas rörelsebehov kan främjas 

i större utsträckning än i klassrummet.  

3.2.3 Elevers rörelsebehov 

I läroplanen kan vi läsa att en av skolans alla uppgifter är att erbjuda eleverna daglig fysisk 

aktivitet, eftersom fysisk aktivitet har stor betydelse för hur eleverna tillägnar sig kunskaper 

(Skolverket, 2011). Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) bör elevernas undervisning 

därför flyttas ut ifrån klassrummet för att istället ske i utemiljön, då regelbunden vistelse 

utomhus även är en viktig del ur ett hälsoperspektiv. När undervisningen sker i utemiljön ges 

eleverna andra möjligheter till att utöva sitt rörelsebehov, vilket är viktigt för elevernas hälsa 

och välbefinnande. Szczepanski (2008) lyfter i sin studie fram att både psykiskt och fysiskt 

välmående är något som påverkar elevernas lärande positivt, då deras minneskapacitet och 

motivation till att lära ökar. Fägerstam och Blom (2012) visar att utomhusundervisningen ger 

eleverna större möjlighet till att utveckla sig motoriskt: eleverna rör sig på ett helt annat sätt 

när undervisningen sker utomhus. De behöver inte sitta stilla på en stol under hela lektionen 

utan får större möjlighet till att röra på sig på ett naturligt sätt. 

3.3 Matematik i skolan 

Ett av skolans viktigaste ämnen är matematik och matematiken är betydelsefull för att som 

individ kunna leva och verka i dagens samhälle (Petterson, 2003). Kunskap om och i 

matematik ger människor förutsättningar till att fatta genomtänkta beslut i de olika situationer 

som uppstår i vardagen och i samhället i stort (Skolverket, 2011). Alla människor som gått i 

skolan i Sverige har någon eller flera gånger under sin skoltid stött på och arbetat med 

matematik, men vad menas egentligen med matematik? Det finns många olika uppfattningar 
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om vad matematik egentligen är. Dock har det visat sig att äldre människor har en mer 

utvecklad syn på vad matematik är, i jämförelse med unga elever, som har en mer begränsad 

uppfattning om vad matematik är (Grevholm et al., 2012). För unga elever är siffror, räkning 

och olika räknesätt matematik, och för gymnasieelever samt äldre personer är matematiken 

något större, något som hela tiden finns med och cirkulerar i vår vardag. För att elever ska få 

möjlighet att utveckla sin syn kring vad matematik faktiskt är, behöver de också ges tillfällen 

att samtala och reflektera kring matematik. De behöver därför få möta olika typer av 

undervisningsmetoder och material för att utveckla en djupare förståelse om och i matematik 

(Grevholm et al., 2012). 

3.3.1 Hur tillägnar sig elever kunskaper i matematik? 

Vi tillägnar oss kunskap så länge vi lever och det gör vi på olika sätt, både kognitivt, 

sensoriskt och motoriskt, vilket beror på att vi alla är olika som människor (Lindström & 

Pennlert, 2012). Undervisningen bör därför anpassas, precis som det står i läroplanen, efter 

alla elevers förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Målet i matematiken är att elever 

kan matematik på ett teoretiskt plan, eftersom matematik i grunden är teoretiskt. Dock ska 

elever även kunna använda sig av matematiken praktiskt. Som lärare är det därför viktigt att 

använda sig av olika arbetssätt och metoder i undervisningen, så att olika lärandeaspekter 

genomsyrar undervisningen. När lärare varierar undervisningen gynnas elevernas lust och 

möjligheter att tillägna sig kunskaper (Lindström & Pennlert, 2012). Det har visat sig att 

lärarens roll har stor betydelse i undervisningen (Mouwitz, Emanuelsson & Johansson, 2003). 

Läraren har därför en viktig roll att leda undervisningen, eftersom alla elever ska få samma 

möjlighet till att tillägna sig de baskunskaper som behövs inom matematik. Det är då viktigt 

att läraren intar en aktiv lärarroll där man genom vägledning och kunnande inom ämnet och 

olika effektiva metoder stöttar sina elever i lärandet. En allt för passiv roll som lärare leder lätt 

till enskilt arbete med matematikboken och enformig traditionell undervisning.  

En effektiv lärandemiljö utmärks av att det är god balans mellan olika arbetssätt, 

mellan elevens eget utforskande och kunskapssökande och en god och systematisk 

undervisning och handledning (Petterson, 2003, s.60).  



Ska vi gå ut?  Malin Johansson 

12 

 

3.3.2 Effektiv matematikundervisning 

Nu har vi tittat på vad som är viktigt för matematiklärande och ett sätt att hantera detta är att 

arbeta med konkreta material.  

Det har visat sig vara effektivt och positivt att arbeta med konkreta material i 

matematikundervisningen i skolan, såväl ute som inne (Rystedt & Trygg, 2010). Därför är 

detta vanligt förekommande i utomhusmatematiken. Syftet med att arbeta med konkreta 

material är enligt Rystedt och Trygg (2010), att eleverna ska lära sig matematik. De menar 

vidare att konkretisering är en del på vägen för att bygga upp en abstrakt och generell 

matematisk kunskap hos eleverna, samt utveckla mentala bilder och verktyg för att de ska 

kunna tänka matematiskt. Det har visat sig att när lärare arbetar med konkreta material i 

matematikundervisningen är sannolikheten för att eleverna ska få djupare kunskaper i 

matematiken större, än om undervisningen inte innehåller dessa material, detta eftersom 

eleverna i arbetet med konkreta material aktiverar flera sinnen. Rystedt och Trygg (2010) 

menar därför att konkreta material är en betydelsefull del i matematikundervisningen, dock 

har det visat sig ge flest positiva resultat när de konkreta materialen används regelbundet 

under en längre tid. Det är även av stor betydelse att läraren har kunskap om, hur och när 

eleverna ska arbeta med konkreta material, för att det ska få en positiv effekt för deras 

lärande. Eftersom matematiken ska leda till att eleverna utvecklar en förståelse, så bör de ges 

möjlighet till att arbeta såväl praktiskt som teoretiskt. Eleverna behöver därför möta olika 

arbetssätt och typer av aktiviteter (Rystedt & Trygg, 2010). 

3.3.3 Lärobokens roll i matematikundervisningen 

Läroboken har i dagens skola fått en mycket central roll och den används flitigt av många 

lärare under matematiklektionerna (E. Bergqvist et al, 2009). I Studien som Bergqvist och 

kollegor genomförde visade det sig att merparten av lärarna som har intervjuats, observerats 

och deltagit i enkätundersökningar anser att läroboken i stor utsträckning vägleder deras 

undervisning i matematiken. Det har visat sig att den största delen av tiden läggs på 

individuellt arbete i matematikboken och att den lärarledda helklassundervisningen endast 

utgör en liten del av lektionstiden. De flesta lärarna förlitade sig näst intill helt på att 

läroboken ska täcka de områden som krävs för att eleverna ska uppnå målen. Vidare påpekar 

ett antal lärare att de använder läroboken som stöd vid planering, samt att de anser att 

läroboken är bra för att eleverna kan arbeta enskilt på egen hand och att detta ger läraren 
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möjlighet att ägna sig åt vissa elever eller åt mindre grupper (E. Bergqvist et al., 2009). Denna 

bild styrks i Fägerstam och Bloms studie (2012) där de elever som de intervjuat svarat att de 

arbetar mycket enskilt i matematikboken. Detta arbetssätt upplever de som tråkigt och att 

lektionerna lätt blir monotona. Ett alternativt komplement som läraren skulle kunna använda 

för att bryta den bokbundna undervisningen menar Rystedt och trygg (2010) är att arbeta med 

konkreta material. Konkreta material har visat sig vara en effektfull arbetsmetod för elevernas 

lärande, då det erbjuder variation i undervisningen, där eleverna får arbeta såväl abstrakt som 

konkret. Ytterligare ett komplement till läroboken menar Fägerstam och Blom (2012) är att 

flytta matematikundervisningen ut i från klassrummets fyra väggar, för att istället arbeta med 

matematiken utomhus. 

3.3.4 Utomhusmatematik 

Matematiken är ett av skolans ämnen som med fördel kan förläggas utomhus (Szczepanski, 

2008; Fägerstam & Blom, 2012). Som nämnts tidigare i studien så har det visat sig att 

utomhusundervisning är bra för att stärka samarbetet mellan eleverna och det har visat sig 

vara särskilt positivt i utomhusmatematiken. Med utomhusmatematik menas att matematiken 

flyttas ut ifrån klassrummet, från det enskilda arbetet i matematikboken och att det istället 

utförs praktiskt i en utemiljö. Fägerstam och Blom (2012) visar att när 

matematikundervisning sker i utemiljön framkallar det ett ökat engagemang hos ett större 

antal elever, vilket då delvis har berott på att eleverna har fått arbeta mer praktiskt. Eleverna 

som hade fått arbeta med matematik utomhus i Fägerstam och Bloms studie (2012), var alla 

positivt inställda och överens om att det hade gynnat deras lärande. Det har även visat sig att 

utemiljön stimulerade ett mer verkligt sätt att lära, vilket många av eleverna uppskattade, då 

de förstod att arbetet med olika material i matematik inomhus och utomhus gav dem en 

djupare förståelse för ämnet. Detta ledde i sin tur till att eleverna hade lättare att komma ihåg 

det som de gjort, på grund av att de kunde relatera teorin med praktiken. 

3.3.5 Styrdokument  

Då min studie avser att undersöka och analysera olika typer av läromedel inom 

matematikämnet, med inriktning på utomhuspedagogik, kommer här relevanta delar ur 

skolans styrdokument att presenteras. Givet att vi har de styrdokument som vi har, som tar 

upp de olika uttrycksformerna som eleverna ska tillägna sig kunskaper igenom, så behöver 

lärare ha en vidgad syn på lärande.  
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Som tidigare redovisats betonar lärare som arbetar med utomhuspedagogik att den 

effektivaste undervisningen är när både teori och praktik kombineras (Dahlgren, 2007). Detta 

synsätt kan vi även se i läroplanen som visar på vikten av en varierad undervisning i skolan:  

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras 

och blir till en helhet (Skolverket, 2011, s.10). 

Något som också lyfts fram i läroplanen gällande varierad undervisning är att i 

undervisningen ska de teoretiska aspekterna såväl som de praktiska uppmärksammas, men 

även de sinnliga och estetiska aspekterna. Ytterligare aspekter som ska uppmärksammas i 

elevernas skolarbete är hälso- och livsstilsfrågor (Skolverket, 2011). Även detta går att koppla 

till utomhuspedagogiken, eftersom att det har visat sig att regelbunden utevistelse är viktig 

utifrån ett hälsoperspektiv (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dahlgren och Szczepanski 

(1997) menar att utomhusundervisningen bidrar till att eleverna får en större chans till att 

utöva sitt rörelsebehov, vilket i sin tur främjar elevernas välbefinnande och hälsa. 
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4 TEORIRAM 

Jag har i denna studie valt att utgå ifrån Morgans teoretiska ramverk "The language of 

mathematics" towards a critical analysis of mathematics texts (1996). Morgans forskning 

syftar till att utveckla ett analysverktyg så att vi kan förstå hur språk och andra 

kommunikationssätt används i matematiken. Ramverket består av tre olika metafunktioner 

och dessa är utformade för att analysera matematiska texter. Morgan refererar i sin text till 

Halliday som har valt att dela in de olika metafunktionerna utifrån the ideational eller 

experiential function, the interpersonal function och the textual function, som på svenska kan 

översättas till: Erfarenhetsfunktionen, interpersonella funktionen och textuella funktionen. En 

forskare som tidigare har använt sig av delar i Morgans teoretiska ramverk i sin studie är 

Oliveira (2009). 

Erfarenhetsfunktionen handlar om att undersöka vad matematik är i texten som studeras, 

samt vilka typer av engagemang, aktiviteter och objekt som anses vara matematiska. Men 

också studera hur ny matematik lyfts fram, skapas eller upptäcks. Erfarenhetsfunktionen 

handlar med andra ord om att identifiera olika typer av aktiviteter som läromedlet engagerar 

eleverna i. Morgan (1996) refererar till Halliday som identifierar sex olika typer av processer 

som eleverna kan engageras i och dessa är: materiella, mentala, relationella, beteende, 

existentiella och verbala. 

Materiella processen innefattar exempelvis laborativt material. Mentala processen innefattar 

vilka tankeprocesser som eleverna aktiveras i, exempelvis ytliga eller kreativa. Relationella 

processen handlar om att man relaterar olika delar av matematiken till varandra, till exempel 

längd och area. Beteendeprocessen handlar om vad det är för hantering som eleverna tränas i, 

exempelvis problemlösningsmetoder eller systematiska sätt att hantera uppgifter. Existentiella 

processen handlar om vad matematiken har för betydelse för mig som samhällsmedborgare 

och verbala processen handlar om hur matematikens språk utvecklas (Morgan, 1996). 

I den Interpersonella funktionen undersöker vi de sociala och personliga relationerna 

mellan författaren och dennes läsare. I denna funktion undersöks bland annat vem författaren 

av texten är och på vilket sätt mottagarna av texten har möjlighet att ta till sig dess innehåll. 

Det handlar om att studera hur texten fungerar i generell bemärkelse och om anpassning 

måste ske för att alla tänkta läsare inte har likvärdig kompetens inom det matematiska språket.  
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I den här funktionen kan vi också titta på vilken typ av språk som författaren har valt att 

använda sig av i texten, till exempel vilket typ av pronomen som används. Beroende på hur 

texten är uppbyggd med hjälp av personliga pronomen kan texten tolkas och också besvaras 

utifrån hur en läsare förstår textens budskap och vem avsändaren av texten är (Morgan, 1996). 

Textuella funktionen handlar om skapandet av matematiska texter. Det innebär att vi tittar på 

vilken typ av text det är och undersöker vilket tema som författaren har valt att använda sig av 

i texten, exempelvis om författaren har valt att använda sig av bilder. I denna funktion tittar vi 

också på hur texten är konstruerad utifrån delar och helheter. Det är av betydelse att titta på 

textens struktur och om olika delar i texten lyfts fram mer än andra, eftersom de olika delarna 

kan uppfylla olika funktioner. Hur en matematisk text är konstruerad kan sammanfattningsvis 

undersökas genom att studera textens sammanhållning och tematiska progression, vilka 

resonemang som förs i texten, samt textens övergripande struktur. Matematiken konstrueras i 

läsarens möte med texten (Morgan, 1996). 

Morgan beskriver i sitt ramverk erfarenhetsfunktionen, den interpersonella funktionen och 

den textuella funktionen och benämner dessa tre som metafunktioner. I fortsättningen 

kommer jag i texten att använda orden metafunktion och funktion synonymt. 
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5 METOD 

För att uppfylla syftet och besvara mina frågeställningar valde jag att göra en textanalys av en 

idé – och övningsbok framtagen för utomhusmatematik samt två stycken lärarhandledningar 

som är framtagna för en mer traditionell matematikundervisning. Textanalysen i denna studie 

är baserad på Morgans (1996) teoretiska ramverk, som tidigare redogjordes i teoridelen. 

Anledningen till mitt val av metod är att jag ville undersöka hur texterna i de olika läromedlen 

är uppbyggda, om de endast är tänkta för mer teoretisk eller praktisk undervisning, eller om 

det finns en växelverkan mellan teori och praktik och därmed se hur matematiken och 

matematikundervisning och lärande framställs. Med hjälp av ramverket har jag tittat på om 

texterna i de olika läromedlen lämpar sig för olika typer av undervisning samt om de är 

tillämpningsbara i olika typer av miljöer.  

5.1 Datainsamlingsmetod 

Anledningen till att jag har använt mig av en textanalys när jag konstruerat data till studien, är 

för att syftet med studien är att ta reda på hur de praktiska och teoretiska inslagen skrivs fram 

i de olika läromedlen. Genom att undersöka läromedlens språkliga uppbyggnad kunde jag titta 

på hur innehållet presenterats. Detta för att kunna avgöra på vilket sätt de praktiska och 

teoretiska inslagen skrivs fram och för att kunna se hur varierad undervisning presenteras i de 

olika läromedlen. I studien har kvalitativa metoder använts för att analysera texterna i de tre 

olika läromedlen.  

I en textanalys undersöks dokument som på något sätt är relaterade till undervisning, vilket i 

denna studie innefattar analys av en idé- och övningsbok samt två stycken lärarhandledningar. 

Enligt Johansson och Svedner (2010) undersöks litterära verk djupare i en textanalys, för att 

därefter försöka beskriva samt tolka dem. Genom att bilda sig en djupare förståelse för texten 

och dess uppbyggnad kan olika avgörande aspekter lyftas fram. Ett exempel på en sådan 

aspekt är vad som betonas i texten. Det är med andra ord av största vikt att närläsa texten som 

ska analyseras, dvs. att läsa aktivt och så noggrant som möjligt för att kartlägga vad som 

framgår i texten. Rent konkret gjorde jag denna analys genom att stryka under och anteckna 

betydelsefulla ord och fraser, samt sammanfatta textens innehåll.  
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5.2 Urval och avgränsningar 

Undersökningsobjekten i denna studie är tre stycken olika läromedel som inriktar sig till 

grundskolans tidigare år. Jag valde att analysera en utomhusmatematisk idé- och övningsbok 

som heter Utematte – för meningsfullt lärande (Forsbäck & Olsson, 2006). Boken inriktar sig 

till verksamma lärare som undervisar i årskurs ett upp till årskurs tre. De andra läromedlen 

som har analyserats i denna studie är två stycken lärarhandledningar, och dessa är utformade 

för mer ”traditionell” klassrumsundervisning. Den första lärarhandledningen som har 

analyserats heter Eldorado, matte 1 A (Forsbäck & Olsson, 2008). Den andra 

lärarhandledningen som har analyserats i den här studien heter Matematikboken 1 A 

(Andersson, Bengtsson, Johansson, Grape & Nilsson, 2004) och den ingår i den första 

publicerade läromedelserien Matematikboken och är utformad efter den tidigare läroplanen 

(Lpo, 94). Urvalet i studien har gjorts medvetet, då jag har valt ut en idé- och övningsbok som 

ofta förekommer vid arbete med utomhusmatematik i skolan. Vid internetsökning via 

läromedels förslag på ”utomhuspedagogik” är det också Utematte – för meningsfullt lärande 

(2006) en av de böcker som kommer främst. Valet av Eldorado, matte 1 A (2008) baseras på 

information som getts från informanter på två olika skolor i mellersta Sverige. Informanterna 

är verksamma grundskolelärare som jag har haft regelbunden kontakt med under mina år som 

lärarstuderande. Valet av den andra lärarhandledningen, Matematikboken 1 A (2004), har 

gjorts för att få en bredd i mitt materialurval, samt för att se om läromedel baserade utifrån en 

tidigare läroplan skiljer sig åt. 

I mitt urval har jag valt att endast fokusera på läromedel som riktar sig mot undervisning i de 

lägre åldrarna, detta eftersom det är i dessa årskurser jag själv får lärarbehörighet. Ytterligare 

en avgränsning som görs i studien är att jag enbart valt att titta närmare på förord och det 

inledande kapitlet i de tre läromedlen. Den avgränsningen har gjorts på grund av att det rent 

tidsmässigt inte har varit möjligt att analysera läromedlen i sin helhet. Det övergripande syftet 

med ett examensarbete är att lära sig arbeta enligt vetenskaplig metod, vilket medför att det är 

viktigare att vara grundlig i analysen än att omfatta ett stort materiel. 

Genom att göra ett medvetet val så har vissa texter större chans att komma med i studien än 

andra (Bryman, 2011). Det handlar helt enkelt inte om ett urval baserat på slumpen. 

Urvalsmetoden medför dock att läromedlen med stor sannolikhet används eller har använts 

frekvent i skolorna, vilket är en viktig aspekt i den här studien. 
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5.3 Beskrivning av de utvalda läromedlen 

I den här delen kommer en kort beskrivning av de tre utvalda läromedlen som analyseras i 

studien att göras. Informationen som kommer att redovisas här nedan har hämtats på 

respektive förlags hemsida.  

5.3.1 Utematte – för meningsfullt lärande 

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

utomhusmatematik. I boken finns det bland annat tips och idéer på hur man praktiskt kan 

arbeta med matematik utomhus. De finns även förslag på utomhuslekar och 

kopieringsunderlag som innefattar olika typer av uppgifter. Boken ges ut av förlaget 

Mattemediamix och övningarna i boken är anpassade för elever i förskoleklass upp till årskurs 

tre.  

5.3.2 Lärarhandledningen för: Eldorado, matte 1 A 

Denna lärarhandledning hör till Eldorado, matte 1 A (Olsson & Forsbäck, 2008) och ingår i 

en serie matematikböcker som heter Eldorado. För respektive årskurs finns det en A och en B 

bok, läxböcker, två bonusböcker med olika svårighetsgrad samt digitala grundböcker. Till 

lärarhandledningarna finns det även kopieringsunderlag och fortbildningsmaterial. Denna 

serie av böcker ges ut av förlaget Natur Kultur Läromedel. Bokserien Eldorado finns för 

förskoleklass upp till årskurs sex.   

5.3.3 Lärarhandledning för: Matematikboken 1 A 

Denna lärarhandledning hör till Matematikbok 1 A (Andersson, Bengtsson, Johansson, Grape 

& Nilsson, 2004), och ingår i en serie matematikböcker som heter Matematikboken. Denna 

lärarhandledning igår i den första upplagan av Matematikboken och är inte utformad utefter 

den aktuella läroplanen (2011). För respektive årskurs finns det en A och en B bok, samt 

tillhörande läxböcker och lärarhandledningar. Läromedelsserien Matematikboken finns för 

årskurs ett upp till årskurs tre och ges ut av förlaget Liber. 

Dock finns denna läromedelsserie reviderad enligt den aktuella läroplanen (2011) och går nu 

undernamnet Nya matematikboken (2011). Den reviderade upplagan är inte väsentlig för 

denna studie. 
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5.4 Analysverktyg 

Jag har utgått ifrån Morgans teoretiska ramverk (1996) som presenterades tidigare i studien. 

Ramverket har använts som analysverktyg i studien, för att få fram olika kvaliteter i texterna 

som ligger till grund för analysen. Morgans teori har satts i arbete genom ett analysschema (se 

Tabell 1). Utifrån teorin har analysfrågor utformats och frågorna har sedan fungerat som ett 

instrument för att guida analysen. I Morgans ramverk, som nämndes tidigare, handlar den 

interpersonella funktionen om i vilken utsträckning alla elever har möjlighet att ta del av, 

samt förstå texten. I denna studie har jag dock valt att använda Morgans ramverk på ett annat 

sätt, där mottagaren till texten är läraren.  

För att få en struktur i analysproceduren upprättades ett analysprotokoll i Microsoft Excel. 

Med hjälp av detta protokoll kunde jag analysera varje metafunktion var för sig och gallra 

fram relevanta fraser och ord. I analysproceduren analyserades en metafunktion i taget i 

respektive läromedel. Jag började med att titta på erfarenhetsfunktionen i varje läromedel 

samt gjorde en sammanfattning när denna metafunktion var analyserad i varje läromedel. 

Samma procedur upprepades sedan för respektive funktion. När sammanfattningen skrevs 

ihop kontrollerade jag även om och hur de tre aspekterna av lärande lyftes fram, det vill säga 

sensorisk, motoriskt och kognitivt. I analysverktyget som presenteras nedan framgår det vilka 

analysfrågor som ställts till respektive läromedel i relation till respektive metafunktion. 

Tabell 1 

Analysschema med tillhörande analysfrågor 

 

Metafunktioner Analysfrågor 

Erfarenhetsfunktionen Hur lyfts matematiken fram i texten? 

Ger läromedlet en bild av matematiken som 

praktisk eller teoretisk? 

Bidrar texten till ytliga eller kreativa 

tankeprocesser? 

Interpersonella 

funktionen 

Har alla lärare samma möjlighet att ta del av 

och förstå texten? 
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Vilket språk används i texten? 

Textuella funktionen Hur är texten uppbygg utifrån delar och 

helheter? 

Vilket tema kan man se i texten? 

 

5.5 Analysprocedur 

 Inledningsvis analyserades erfarenhetsfunktionen i alla tre läromedel. Utifrån 

erfarenhetsfunktionen analyserades tre olika frågor. Dessa analysfrågor presenterades även 

ovan i analysverktyget. Till respektive analysfråga gallrade jag fram flera olika fraser och till 

respektive metafunktion gallrade jag även fram relevanta ord, detta gjordes för att kunna få 

svar på analysfrågorna.  

Till den första frågan i erfarenhetsfunktionen som är: Hur lyfts matematiken fram i texten? 

Har till exempel några av följande fraser gallrats fram: 

 Utematematik kan leda till många positiva stunder och ett effektivt lärande. 

 Utomhusmatematiken bidrar till verkliga upplevelser. 

 Uppföljning och samtal är viktiga delar i arbetet med utomhusmatematik. 

 Matematik går inte ut på att se vem som räknat längst eller snabbast i matematikboken 

Till den andra frågan i erfarenhetsfunktionen som är: Ger läromedlet en bild av matematiken 

som praktisk eller teoretisk? gallrades till exempel dessa fraser fram: 

 Eleverna får möjlighet att springa av sig, så att de sedan kan orka koncentrera sig 

bättre. 

 Eleverna arbetar med: från konkret till abstrakt och från abstrakt till konkret. 

 Laborativa material ses som något positivt i matematiken. 

Till den tredje frågan i erfarenhetsfunktionen som är: bidrar texten till ytliga eller kreativa 

tankeprocesser? gallrades till exempel dessa fraser fram:  

 Tips på hur man som lärare kan få eleverna att reflektera och tänka mer i matematiken. 

 Tydliga och inbjudande exempel på matematikundervisning. 
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 Exempel på hur man kan arbeta med matematik utomhus. 

Några av de ord som bedömdes höra till erfarenhetsfunktionen i de tre läromedlen är: 

verklighetsupplevelser, kreativitet, utforska, kommunikation, variation, laborativa material 

och utomhusmatematik. 

Tabell 2 

I tabellen nedan visas hur erfarenhetsfunktionen har behandlats i läromedlet Utematte – för 

meningsfullt lärande (2006). Samma grundstruktur har också använts i analysen av de övriga 

läromedlen.  

 
Läromedel Analysfrågor Fraser Ord Berättelse 

Utematte - 
för 
meningsfullt 
lärande 

Hur lyfts 
matematiken fram? 

Utomhusmatematik lyfts 
fram som mycket 
varierande 

Laborativa 
material/aktiviteter, 
effektivt lärande, 
verklighetsupplevelser 
variation, utemiljö, 
utomhusundervisning,, 
positivt, "inre bilder", 
utforska, upptäcka, 
samtala, följa upp, "springa 
av sig", laborativa material, 
kreativitet, inspirerande. 

I den här bokens förord och 
inledning lyfts matematiken fram 
som något positivt och kreativt. På 
flera ställen lyfts det fram att 
utomhusmatematiken är ett 
varierande arbetssätt. Man kan 
också läsa att utemiljön leder till att 
eleverna får möjlighet till att skaffa 
sig verklighetsupplevelser, detta då 
eleverna får utforska och upptäcka 
olika grundläggande matematiska 
begrepp i utemiljön. Det finns det 
även flera olika exempel på 
matematikundervisning utomhus, 
några av dessa exempel är 
uppgifter med laborativa aktiviteter 
och material, arbete med en 
handdocka och frågeslingor i 
skogen. Något som också är en 
återkommande faktor är 
betydelsen av att följa upp 
utomhusundervisningen och 
samtala om den, detta så att 
barnen kan koppla sitt lärande till 
matematiken. Man kan se antydan 
till alla tre aspekter av lärande, 
sensoriskt, motoriskt och kognitivt. 

Laborativa material är något 
som man med fördel kan 
arbeta med utomhus 

För många elever kan det 
vara en fördel att möta 
matematiska begrepp 
utomhus 

Utomhusmatematik kan 
leda till många positiva 
stunder och ett effektivt 
lärande 

Uppföljning och samtal är 
viktiga delar i arbetet med 
utomhusmatematik 

Utomhusmatematik bidrar 
till verkliga upplevelser 

Traditionell matematik har 
upplevts av många elever 
som alltför abstrakt och 
obegriplig 

Ger läromedlet en 
bild av 
matematiken som 
praktisk eller 
teoretisk? 

Utomhusmatematik ger 
eleverna möjlighet till att 
utforska och upptäcka 
begrepp utomhus 

 

Eleverna får möjlighet att 
springa av sig, för att sedan 
orka koncentrera sig bättre 

Något som visat sig vara 
naturligt och bra att arbeta 
med utomhus är olika mät 
begrepp, eftersom eleverna 
då kan mäta något verkligt 

Uppföljning och samtal i 
klassrummet har visat sig 
vara en betydande del i 
utomhusmatematik 

Laborativa material är något 
som man med fördel kan 
arbeta med utomhus 

Bidrar texten till 
ytliga eller kreativa 
tankeprocesser? 

Att arbeta med matematik 
utomhus 

 

Handdockan kan följa med 
ut och fungera som ett 
pedagogiskt hjälpmedel 
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Frågeslingor och skapa olika 
matematikuppgifter i 
skogen 

 

När jag hade analyserat färdigt erfarenhetsfunktionen i de tre utvalda läromedlen, gick jag 

vidare till att analysera interpersonella funktionen. Analysen av den interpersonella 

funktionen har gjorts på samma sätt i alla läromedel. Här analyserades två olika frågor. Dessa 

analysfrågor presenteras även ovan i analysverktyget. Till denna metafunktion plockade jag 

endast ut relevanta ord, för att kunna få svar på de två analysfrågorna. Anledningen till att jag 

inte gallrade fram fraser till den interpersonella funktionen är för att jag ansåg att det inte 

behövdes, eftersom orden på egen hand räckte för att få fram en bild av texten i läromedlet. 

Hade även fraser gallrats fram hade det lett till upprepning. Det var tillräckligt att gallra fram 

ord till respektive fråga för att kunna skriva en täckande sammanfattning/berättelse om 

läromedlet avseende interpersonella funktionen.   

Frågorna som analyserades i den interpersonella funktionen är: Har alla lärare samma 

möjlighet att ta del av samt förstå texten? Och, vilket språk används i texten? Till dessa frågor 

gallrades till exempel några av dessa ord fram: fördjupning, dokumentation, förförståelse, 

taluppfattning, uppföljning, mål, kunskapskrav och centralt innehåll.  

Den sista metafunktionen som analyserades var den textuella funktionen, här gjordes analysen 

på samma sätt i alla tre läromedel. Utifrån den textuella funktionen analyserades två olika 

frågor, även dessa presenteras i analysverktyget ovan (se Tabell 1). Även i den här 

metafunktionen valde jag bort fraser och gallrade endast fram relevanta ord för att få svar på 

mina analysfrågor. Anledningen till valet av att inte ta med fraser var för att det ledde till 

upprepning. Även här upptäckte jag att orden på egen hand räckte för att få fram en tydlig 

bild. 

Frågorna som analyserades i denna funktion är: Hur är texten uppbygg utifrån delar och 

helheter? Och, vilket tema kan man se i texten?  Väl inne i analysen upptäckte jag att det blev 

problematiskt att analysera textens uppbyggnad utifrån delar och helheter, detta då jag valt att 

begränsa mig till att endast analysera läromedlens förord och inledningar. På grund av detta 

valde jag därför att sålla bort den frågan.  
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Några av orden som bedömdes höra till frågan: vilket tema kan man se i texten? Är: Eleverna, 

intressen, kommunikation, positivt, upptäcka, laborativa material, utomhus, varierande, barns 

lärande, befästa och struktur. 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Denna studies trovärdighet och tillförlitlighet handlar om att på ett transparent sätt skriva fram 

hur jag har gjort. Det är inte en fråga om att få fram ett exakt samstämmigt svar vid en ny 

analys (Bryman, 2011). Det handlar istället om att samma typ av analysprocedur kan 

användas för att analysera läromedel eller lärarhandledningar. Studiens reliabilitet stärks 

eftersom jag utgått från en tidigare teori som andra forskare också utgått ifrån. Därför kan det 

finnas en större möjlighet till att en annan forskare skulle kunna utvinna liknande resultat. Jag 

har även tagit hjälp av (diskuterat val av ord och fraser), samt rådfrågat lärarstudenter som är 

insatta i studien i analysproceduren, för att stärka studiens validitet. Som nämndes tidigare har 

jag även valt att analysera en äldre lärarhandledning, för att få ett bredare material, vilket 

också bidrar till att studiens validitet ökar. Att noggrant och tydligt beskriva hur studien 

genomförts bidrar alltså till en högre validitet, menar Patel och Davidsson (2011). Genom att 

jag noggrant gick genom analysfråga för analysfråga istället för läromedel för läromedel, 

bidrar det till att analysen gjordes på samma sätt i alla läromedel. Hade jag tagit ett läromedel 

i taget skulle analysen kanske kunnat ske på olika sätt, detta eftersom ju mer man analyserar 

desto mer erfaren och bättre blir man (Boréus & Bergström, 2005). 

5.7 Etiska överväganden 

I den här studien finns det inga etiska principer att ta hänsyn till som rör respondenter, men 

när man utför en textanalys finns det andra etiska principer att ta hänsyn till. Det handlar om 

författarna till de utvalda läromedlen och själva läromedlen. När man utför en 

läromedelsstudie behöver man som ”forskare” ta hänsyn till författarna som skrivit 

läromedlen och läromedlen i sig. Det vill säga att man bör behandla och presentera läromedlet 

på ett rättvist sätt och med respekt, vilket innebär att man exempelvis inte ska lyfta fram saker 

som inte stämmer eller välja utdrag och texter på ett missvisande sätt. Detta har varit en viktig 

princip i analysen. 
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6 RESULTAT 

I det här avsnittet kommer studiens resultat av läromedelsanalysen att redovisas. Resultatet 

kommer att presenteras funktion för funktion, för att tydligare kunna visa på likheter och 

skillnader mellan de tre läromedlen.  

6.1 Erfarenhetsfunktionen  

I analysen av erfarenhetsfunktionen framträder det vilka typer av engagemang, aktiviteter och 

objekt som anses vara matematiska. Här identifieras vilka olika typer av aktiviteter som 

matematikundervisningen är tänkt att innehålla och därmed i vad som eleverna ska engageras 

i för att möjliggöra lärande. 

Utematte – för meningsfullt lärande 

I utomhusmatematikbokens förord och inledning lyfts matematiken fram som ett skolämne 

där eleverna aktiveras i positiva och kreativa tankeprocesser, de vill säga den mentala 

processen. På flera ställen skrivs det fram att utomhusmatematiken är ett varierande arbetssätt, 

vilket är relaterat till erfarenhetsfunktionens materiella och relationella aspekter. Analysen 

visar att den beteendeprocess som synliggörs i texten är att eleverna ska utforska och 

upptäcka olika grundläggande begrepp i utemiljön, dvs. verklighetsupplevelser som är tänkta 

att ge kopplingar mellan teori och praktik. I boken finns det flera konkreta exempel på 

matematikundervisning utomhus, några av dessa exempel är uppgifter med laborativa 

aktiviteter och material, arbete med en handdocka och frågeslingor i skogen. Analysen visar 

att författarna betonar den verbala processen. Något som återkommande betonas är betydelsen 

av att följa upp utomhusundervisningen och samtala om den, detta så att barnen kan koppla 

sitt lärande utomhus till matematiken. I denna utomhusmatematikbok kan man se antydan till 

alla tre aspekter av lärande, sensoriskt, motoriskt och kognitivt. Den sensoriska aspekten visar 

sig bland annat genom att eleverna får verklighetsupplevelser utomhus. Den motoriska 

aspekten visar sig genom att eleverna får möjlighet att ”springa av sig”, gå frågeslingor i 

skogen och genom att eleverna får arbeta konkret med olika typer av material som aktiverar 

deras finmotorik. Den kognitiva aspekten visar sig till exempel genom att eleverna får koppla 

sitt lärande i matematiken med verklighetsupplevelser i utemiljön. 
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Lärarhandledningen för Eldorado, matte 1 A  

I den här lärarhandledningens inledande kapitel lyfts matematiken fram som något mycket 

praktiskt. Analysen visar på flera ställen hur eleverna kan arbeta med olika typer av laborativa 

material för att utveckla sina kunskaper i matematik, vilket speglar den materiella processen i 

erfarenhetsfunktionen.  Något som också skrivs fram är vikten av att eleverna kommunicerar 

och samtalar med varandra. Det handlar om att samarbetsövningar är något som förespråkas 

och det hör till den verbala processen. Att arbeta från konkret till abstrakt och tvärtom är 

något som också lyfts fram som positivt i analysen. Det handlar om att ge eleverna möjlighet 

att se samband och koppla ihop matematiken med verkligheten, vilket enligt författarna till 

denna lärarhandledning bidar till djupare kunskaper hos eleverna.  

Matematiken lyfts också fram som något som kan vara mycket lustfyllt för eleverna om den 

lärs ut på ett korrekt sätt, vilket innebär att rollen som lärare lyfts fram. Det finns även flera 

olika tips på hur verksamma lärare kan utveckla elevernas kreativitet och tankeproduktion, 

vilket betonas i den mentala processen. Analysen visar att två aspekter av lärande synliggörs 

tydligt i texten: sensoriskt och kognitivt. Det motoriska synliggörs endast till viss del. Den 

sensoriska aspekten visar sig genom att eleverna får möjlighet till att lära sig att se samband 

och koppla det till verkliga upplevelser. Den kognitiva aspekten visar sig bland annat genom 

att eleverna får arbeta från abstrakt till konkret och från konkret till abstrakt. Den motoriska 

aspekten synliggörs genom att eleverna får utöva sin finmotorik, till exempel när de arbetar 

med laborativa material. 

Lärarhandledning för Matematikboken 1 A 

I lärarhandledningens förord och inledning visar analysen materiella och relationella 

processen, genom att laborativt arbete, gruppövningar och varierat arbetssätt lyfts fram som 

något väsentligt och positivt i matematiken. Här betonas även teoretisk matematik som viktigt 

och betydelsefullt för elevernas kunnande i matematik. Laborativa material och grupparbeten 

berörs, men analysen visar att den teoretiska delen ges en stor roll i läromedlet. I den här 

texten är rubrikerna viktiga för att synliggöra innehållet. Under rubrikerna finns det olika 

mycket text där läsaren kan läsa lite om varje sak som kommer att tas upp. Ett exempel är 

under rubriken: Före arbetet i elevboken, där får läsaren veta att det finns olika förslag på hur 

en lärare kan arbeta för att ge eleverna en förförståelse inför arbetet med matematikboken. 

Under vissa rubriker får läsaren även tips och idéer på hur den kan arbeta med exempelvis 
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olika typer av laborativa material, vilket bidrar till kreativa tankeprocesser, som hör till 

erfarenhetsfunktionens mentala processer. Analysen visar att sensoriska och kognitiva 

aspekter av lärande synliggörs i texten och det motoriska synliggörs till viss del. Den 

sensoriska aspekten i analysen av detta läromedel visar sig genom ett varierande arbetssätt, 

som erbjuder flera olika intryck. Den kognitiva aspekten visar sig genom att eleverna får 

arbeta med olika typer av laborativt material, som aktiverar elevernas tankeprocesser. Den 

motoriska aspekten av lärande synliggörs genom att eleverna får utöva sin finmotorik, till 

exempel när de arbetar med laborativa material. 

6.2 Interpersonella funktionen  

I analysen av interpersonella funktionen framträder det hur textens innehåll kan tas emot och 

förstås av olika typer av läsare och om det finns specifika kunskaper som krävs för att förstå 

innehållet i texten. I denna del av analysen undersöks språket och om det finns begrepp eller 

beskrivningar som riktar sig specifikt till en viss mottagare.   

Utematte – för meningsfullt lärande 

Analysen visar att texten och språket i texten är relativt lätt att förstå och behärska. Textens 

genre är professionellt språk, dvs. det behövs en lärarutbildning eller motsvarande kompetens 

för att kunna ta del av samt förstå helheten av texten. Själva genomförandet av 

utomhusundervisningen och vilka material som ska användas är tydligt strukturerade, vilket 

gör det möjligt för personer som inte besitter didaktiska och pedagogiska kompetenser att 

genomföra denna typ av undervisning. Dock kan för- och efterarbetet, samt syftet med 

undervisningen, vara svårt att tillämpa på ett adekvat sätt om man inte besitter dessa 

kunskaper. 

Lärarhandledningen för Eldorado, matte 1 A  

Analysen visar att man behöver besitta relevanta kunskaper och ha någon form av 

lärarutbildning för att kunna använda sig av denna typ av lärarhandledning, för att 

undervisningen ska bli effektiv. Analysen visar att lärarhandledningen är utformad till 

verksamma lärare genom de ord och begrepp som förekommer i texten, samt texten som 

helhet. Ett exempel på dessa typer av ord är: centralt innehåll, lärande mål, kunskapskrav och 

laborativt material. Det är många begrepp, samt hänvisningar till aktuella styrdokument som 

skulle kunna vara svåra att relatera till om man inte har kunskaper om dessa. Resultatet av 
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analysen är att alla utbildade eller erfarna lärare skulle kunna ta del av och förstå den här 

texten, oavsett vilken typ av lärarutbildning de besitter.  

Lärarhandledning för Matematikboken 1 A 

Analysen visar att språket som används i den här lärarhandledningen är anpassat efter 

personer som besitter någon form av lärarutbildning. Analysen visar att språket som används i 

texten är ”lätt” att förstå. Texten ger såväl förskolelärare som grundskolelärare möjlighet att ta 

del av och förstå texten. Ord som både förskolelärare och grundskolelärare kan ta del av och 

förstå är till exempel: fördjupning och laborativa material. Personer som inte har någon form 

av lärarutbildning skulle förmodligen kunna ta del av och förstå vissa delar av innehållet i 

texten, men inte texten som helhet, eftersom det finns vissa begrepp och ord som kan vara 

svåra att relatera till om man inte är bekant med dessa.  Några exempel på dessa ord och 

begrepp är: lärande mål, uppföljning av målen, taluppfattning, tiobas och förförståelse. 

6.3 Textuella funktionen 

I analysen av den textuella funktionen lyfts textens tema samt hur textens struktur ser ut. Här 

undersöks texten som helhet, samt hur de tre aspekterna av lärande presenteras, det vill säga 

de kognitiva, sensoriska och motoriska. 

Utematte – för meningsfullt lärande 

Temat i den här matematikboken för utomhusundervisning är i det stora hela att eleverna ska 

få möjlighet till att upptäcka och utforska matematiken genom till exempel olika typer av 

laborativt- och konkret material. 

I det här temat kan man tydligt se antydan till alla tre aspekterna av lärande, det vill säga 

kognitivt, sensoriskt och motoriskt. Den sensoriska aspekten av lärande får eleverna möjlighet 

att utveckla då de vistas utomhus i olika miljöer som ger många olika intryck. Den motoriska 

aspekten får eleverna utveckla då de får möjlighet att röra på sig på ett annat sätt utomhus. 

Här använder eleverna både finmotorik och grovmotorik. Finmotoriken använder de sig av 

när de exempelvis arbetar med laborativa material utomhus, medan grovmotoriken använder 

de sig av när det ”springer av sig” och rör på hela kroppen. Elevernas kognitiva förmåga får 

det möjlighet att utveckla när de arbetar med olika matematiska begrepp utomhus och när de 

återkopplar utomhusarbetet med matematiken i klassrummet.  
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Lärarhandledningen för Eldorado, matte 1 A 

I den här lärarhandledningen är det ett elevcentrerat tema, vilket innebär att fokus i 

undervisningen ligger på eleverna och på det kommunikativa klassrummet. 

I den här lärarhandledningens tema kan man se alla tre aspekter av lärande. Den sensoriska 

aspekten av lärande får eleverna möjlighet att utveckla när de får möta olika arbetssätt och 

aktiviteter i klassrummet. Eleverna får också arbeta med att se kopplingar mellan verkligheten 

och symboler. Den motoriska aspekten av lärande får eleverna möjlighet att utveckla till viss 

del, igenom olika typer av laborativa material och övningar. Det är dock endast elevernas 

finmotorik som de får möjlighet att använda sig av och utveckla. Den kognitiva aspekten av 

lärande får eleverna exempelvis möjlighet att utveckla genom olika typer av praktiskt arbete i 

klassrummet enskilt eller tillsammans med klasskamrater och teoretiskt arbete i 

matematikboken. 

Lärarhandledning för Matematikboken 1 A 

I den här lärarhandledningen kan man se att det är ett teoretiskt tema, med både laborativa och 

muntliga inslag i undervisningen. 

I den här lärarhandledningens tema kan man också se att alla tre aspekter av lärande finns 

med, såväl kognitiva som sensoriska och motoriska aspekter. Den sensoriska aspekten av 

lärande får eleverna möjlighet att utveckla genom ett varierande arbetssätt där de både får lära 

sig att se samband och strukturer i matematiken. Eleverna arbetar också med konkret till 

abstrakt. Den motoriska aspekten av lärande får eleverna möjlighet att utveckla till viss del 

och det sker då genom laborativa övningar i klassrummet, enskilt eller i smågrupper. Här 

tränas endast eleverna sin finmotorik, grovmotoriken får inget utrymme alls. Den kognitiva 

aspekten av lärande får eleverna möjlighet att utveckla teoretiskt i matematikboken och till 

viss del praktiskt tillsammans med klasskamrater eller enskilt. 

6.4 Sammanfattning av studiens resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet av läromedelsanalysen att samtliga läromedel innehåller 

både praktiska och teoretiska inslag, men i varierad utsträckning. Studiens resultat visar även 

att alla tre läromedel betonar vikten av verklighetsbaserad matematikundervisning. Kognitiva, 

sensoriska och motoriska aspekter av lärande finns med i samtliga läromedel, dock är det 

endast Utematte - för meningsfullt lärande (2006) som behandlar såväl finmotorik som 
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grovmotorik i samband med matematikundervisning. I de andra två läromedlen kan vi endast 

utläsa att finmotoriken finns med. Resultatet av studien visar också att personer behöver 

besitta någon form av lärarutbildning eller motsvarande kompetens för att kunna ta del av, 

samt förstå helheten av de matematiska texterna. Detta eftersom de matematiska texterna i 

läromedlens inledningar och förord innehåller ett professionellt språk. Utifrån studiens 

resultat kan vi även se att varje läromedel har olika teman, vilket syns i läromedlens texter. I 

kapitlet ”Resultatdiskussion” kommer följande delar tas upp och diskuteras.  
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7 DISKUSSION 

I följande diskussionskapitel kommer studiens resultatdiskussion diskuteras i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. I diskussionskapitlet kommer även studiens metod att 

diskuteras.  

7.1 Resultatdiskussion 

Enligt resultatet av analysen kan man se att samtliga läromedels förord och inledningar 

innehåller praktiska och teoretiska inslag, men i olika utsträckning. Att läromedlen innehåller 

olika mycket praktiska och teoretiska inslag kan man se genom hur författarna till de olika 

läromedlen lyfter fram matematiken i texterna. 

I boken Utematte – för meningsfullt lärande (2006) kan man tydligt se att dessa inslag finns 

med genom att författarna förespråkar ett varierat arbetssätt, där eleverna får arbeta med 

matematiken såväl praktiskt som teoretiskt. Utomhus får eleverna till exempel arbeta praktiskt 

med olika typer av konkret material, för att sedan koppla sitt lärande till vad de gjort utomhus 

i matematiken. Analysen visar att eleverna i denna typ av undervisning lär genom alla tre 

aspekter av lärande, de lär genom sina sinnen när det till exempel får möjlighet att se och 

känna på olika föremål utomhus.  Eleverna får också tillägna sig kunskaper genom den 

kognitiva aspekten av lärande, då de får koppla ihop det som de gjort utomhus till 

matematiken inomhus. Szczepanski (2008) menar också på att elevernas kognitiva lärande 

utvecklas extra mycket i utemiljön, då de utmanas i sitt tänkande i andra miljöer. Analysen 

visar även att eleverna får möjlighet till att lära genom de motoriska aspekterna av lärande, då 

de får gå frågeslingor i skogen och ”springa av sig” för att orka koncentrera sig bättre på 

undervisningen. Dahlgren (2007) betonar vikten av att variera teori med praktik i 

undervisningen, då det leder till en effektivare undervisning. Szczepanski (2008) menar även 

han att det är betydelsefullt med en variation mellan teori och praktik i undervisningen och att 

utomhusundervisningen är ett arbetssätt som ger möjlighet till detta. Genom att varva teori 

med praktik i utomhusmatematiken menar Szczepanski (2008) att eleverna kan utveckla djupa 

kunskaper som består, då de aktiveras i alla tre aspekter av lärande, det vill säga kognitivt, 

sensoriskt och motoriskt. Analysen visar dock att det praktiska arbetssättet ges störst utrymme 

i detta läromedel, vilket skulle kunna ha att göra med att största delen av 

matematikundervisningen sker i utemiljön med konkret material. 
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Hur författarna i boken Utematte – för meningsfullt lärande (2006) lyfter fram de praktiska 

och teoretiska inslagen i förord och inledning, skiljer sig till viss del från hur författarna till 

lärarhandledningen för Eldorado, matte 1 A (2008), lyfter fram de teoretiska och praktiska 

inslagen i matematikundervisningen. I lärarhandledning för Eldorado, matte 1 A (2008) kan 

man också se, precis som i föregående bok, att de teoretiska och praktiska inslagen finns med. 

Men i den här lärarhandledningen kan man istället se det genom att författarna genomgående 

lyfter fram abstrakt och konkret arbete i matematiken. De menar att eleverna behöver få 

arbeta såväl abstrakt som konkret, samt lära sig att koppla ihop dessa arbetssätt för att kunna 

se samband och utveckla djupare kunskaper i matematiken. I resultatet av analysen kan man 

se att detta läromedel är det som varvar teori och praktik i störst utsträckning.  Detta 

läromedel innehåller fler teoretiska inslag i jämförelse med Utematte – för meningsfullt 

lärande (2006). Det skulle kunna bero på att denna lärarhandledning är utformad för mer 

”traditionell matematikundervisning”.  

Som nämnts tidigare i studien visar en kunskapsöversikt från NCM och UFM (E. Bergqvist et 

al, 2009) att matematikboken används i stor utsträckning, vilket kan leda till mycket enskild 

och teoretisk undervisning. En av anledningarna till att lärarhandledningen för Eldorado, 

matte 1A (2008) även innehåller mycket praktiska inslag, skulle kunna bero på att författarna 

av denna lärarhandledning även skrivit boken Utematte – för meningsfullt lärande (2006), 

som är en bok om utomhusmatematik, vilket i sin tur kanske antyder att författarna har en 

annan syn på matematiken.  

Resultatet av det sista läromedlet som analyserades, dvs. Matematikbok 1 A (2004), visar att 

även det läromedlet innefattar såväl praktiska som teoretiska inslag. De praktiska inslagen kan 

man se i de matematiska texterna genom att författarna lyfter fram laborativt arbete och ett 

varierat arbetssätt som något positivt. De teoretiska inslagen visar sig bland annat genom att 

författarna betonar teoretisk matematik som väsentlig, för att eleverna ska kunna utveckla 

kunskaper i matematiken. I jämförelse med de andra två analyserade läromedlen, som 

innehåller mycket praktiska inslag, visar resultatet av analysen att detta läromedel till 

mestadels är baserad på teoretisk inlärning. Det kan man genomgående i denna 

lärarhandlednings förord och inledning se på flera olika sätt, då de matematiska texterna lyfter 

fram olika matematiska områden, begrepp och ord som är mer kopplade till teoretiska inslag. 

Några exempel på ord och begrepp med teoretisk inlärning är: talområdet 1-10, grundligt 

arbete i matematikboken, befästa och abstrakt. Skulle detta kunna beror på att denna 



Ska vi gå ut?  Malin Johansson 

33 

 

lärarhandledning är utformad utifrån den tidigare läroplanen Lpo 94, som behandlar den 

praktiska kunskapen i betydligt mindre utsträckning? (Skolverket, 1994). 

Vidare kan man även diskutera att endast ett av dessa läromedel främjar motoriken i samband 

med matematikundervisning. Läromedlet som främjar både finmotorik och grovmotorik i 

samband med undervisning är Utematte - för meningsfullt lärande (2006), vilket kanske inte 

är så förvånande då detta läromedel är utformad för undervisning utomhus. Som nämnts 

tidigare i denna studie, i avsnitt 2.2.3, ger utomhusundervisningen eleverna större möjlighet 

till att utveckla sin motoriska teknik (Fägerstam & Blom, 2012). Forskning visar också på att 

när eleverna får utöva sitt rörelsebehov genom fysiska aktiviteter i samband med 

undervisning, påverkar det elevers psykiska och fysiska mående positivt, vilket i sin tur 

påverkar elevernas lärande positivt. Det har till exempel visat sig genom att elevernas 

minneskunskaper och motivation till undervisningen ökar (Szczepanski, 2008). 

Trots att tidigare forskning (Szczepanski, 2008; Dahlgren och Szczepanski, 1997), visar att 

motorik i samband med undervisning har en positiv inverkan på elevers lärande, främjar 

varken lärarhandledningen för Eldorado, Matte 1 A (2008) eller Matematikboken 1 A (2004) 

någon form av grovmotorik i samband med matematikundervisningen. En anledning till att 

dessa två lärarhandledningar inte behandlar denna viktiga aspekt av lärande skulle till viss del 

kunna bero på att ”den gamla” skolan lever kvar, och att lärare inte vågar prova på nya vägar 

och sätt att se på undervisning. Detta påstående styrks i Szczepanskis (2008) studie där 

flertalet av lärarna som har intervjuats nämner att de känner sig osäkra och att de har mindre 

kontroll när undervisningen sker utomhus. Dessa lärare lyfter vidare fram att det 

utbildningsmaterial som finns att tillgå idag och som vanligen används är utformat för mer 

traditionell klassrumsundervisning. 

I vår aktuella läroplan kan vi läsa att en av skolans alla uppgifter idag, är att erbjuda eleverna 

daglig fysisk aktivitet (Skolverket, 2011), eftersom fysisk aktivitet har stor betydelse för hur 

eleverna tillägnar sig kunskaper. Därför borde elevers motorik vara en del i alla skolans 

ämnen varje dag och inte enbart i till exempel idrott. Lärare som inte använder något 

bredvidmateriel kommer sannolikt inte att erbjuda eleverna denna typ av undervisning. 

Något som har visat sig i studiens resultat är att alla tre läromedel har en sak gemensamt. De 

lyfter fram verklighetsupplevelser som något betydelsefullt och givande i samband med 

matematikundervisning. Redan tidigt i analyseringsprocessen av Utematte – för meningsfullt 
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lärande (2006) så upplevde jag att detta läromedel frångått den mer traditionella 

matematikundervisningen, i förmån för andra tankar om undervisningens upplägg. 

Läromedlet behandlar och förespråkar till exempel verklighetsupplevelser, vilket man tydligt 

kan utläsa utifrån läromedlets inledning och förord, till skillnad mot de två resterande 

läromedlen där detta inte framgick lika tydligt. Vid en första anblick verkade det nämligen 

som att dessa två lärarhandledningar förespråkade den traditionella och teoretiska 

undervisningen mer än den praktiska. Men desto mer jag analyserade dessa 

lärarhandledningar så upplevde jag ändå att det verkade finnas någon form av antydan om att 

även dessa två läromedel tycks ta ett steg från de mer traditionella arbetssätten i 

matematikboken, för att istället skapa en mer varierad matematikundervisning, med både 

praktiska och teoretiska inslag. Att resultatet visar att samtliga läromedel betonar vikten av en 

verklighetsbaserad undervisning anser jag är positivt. Detta eftersom forskarna Dahlgren och 

Szczepanski (1997), menar att verklighetsbaserad undervisning ger eleverna direkta 

upplevelser och erfarenheter. Ett verklighetsbaserat lärande bidrar även till att eleverna 

skaffar sig djupare minnesbehållning, då de lättare kan relatera teorin till praktiken. Det är 

därför av värde att hålla undervisning utanför klassrummet. 

Utifrån den gjorda analysen kan man även urskilja, i de matematiska texterna, att samtliga 

läromedel har olika teman. Som tidigare nämnts i resultatkapitlet har läromedlet Utematte – 

för meningsfullt lärande (2006), ett tema som går ut på att eleverna ska utforska och upptäcka 

matematik i den verkliga miljön, med hjälp av olika typer av konkretmaterial. Temat i 

läromedlet Eldorado, Matte 1 A (2008), är elevcentrerat och innehåller en variation av 

praktiska och teoretiska inslag. Det tredje och sista läromedlet Matematikboken 1 A (2004), 

har ett teoretiskt tema, med en del praktiska inslag. Att samtliga läromedel har olika teman 

skulle kunna bero på att författarna till de olika läromedlen har olika syn på matematik och 

förespråkar därför, genom sina texter, det de anser är matematik. En annan anledning till att 

temat i läromedlen skiljer sig åt skulle kunna ha att göra med att författarna vill framhäva det 

som de anser är allra viktigast i matematiken och vilka aktiviteter eleverna därför bör tränas i.  

Analysen visar att läsaren behöver ha någon form av lärarutbildning eller motsvarande 

kompetens för att kunna ta del av och förstå helheten i de matematiska texterna, i samtliga 

läromedel som analyserats. Med andra ord behöver man som person besitta både didaktiska 

och pedagogiska kompetenser för att kunna genomföra en adekvat undervisning som täcker 

alla viktiga delar, vad gäller matematikundervisning. Dessa viktiga delar innefattar till 
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exempel för- och efterarbetet, genomförandet av undervisningen, samt själva syftet med 

undervisningen. Anledningen till att en person som inte besitter någon form av lärarutbildning 

inte kan ta del av och förstå texternas helhet på samma sätt som utbildade lärare, beror på att 

texternas genre har ett professionellt språk, med ord och begrepp som riktar sig till 

verksamma lärare. Finns inte kunskaperna att förstå läromedlen skulle det kunna leda till att 

undervisningen blir lidande. 

I dagens skola är det många lärare som saknar adekvat utbildning, vilket kan bli problematiskt 

då lärare som inte förstår texterna i sin helhet missar betydande delar av undervisningen. 

Dessa personer kanske till exempel inte förstår vikten och betydelsen av för- och efterarbetet, 

eller själva syftet med undervisningen. I och med att man inte förstår helheten i texterna, 

kanske detta kan leda till att läraren skapar och förmedlar en missvisande bild kring 

innehållet, vilket i sin tur kan bidra till att eleverna inte får ta del av de 

undervisningsmöjligheter som författaren vill förmedla och det innehåll som egentligen ska 

läras ut.  

Ett hinder som lyfts fram av Szczepanski (2008), är att många verksamma lärare inte vet hur 

de ska tillämpa utomhuspedagogik. Lärarna känner en osäkerhet och att de inte besitter de 

rätta kunskaperna för att veta hur och varför utomhuspedagogik ska bedrivas och med den 

anledningen väljer lärarna att undvika att undervisa utomhusmatematik. Eldorado är en av det 

mest använda läromedelsserierna i matematik och eftersom studiens resultat visar att den 

innehåller praktiska inslag, samt en växelverkan mellan teori och praktik, skulle Eldorado 

kunna vara en bra ”inkörsport” till de lärare som känner sig osäkra på utomhusmatematik. 

Detta eftersom det inte är en lärarhandledning som enbart är anpassad för utomhuspedagogik, 

men som ändå ger tips och idéer på hur man kan genomföra praktiskundervisning, vilket 

utomhusmatematik grundar sig på. 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka olika läromedel för utomhusmatematik och mer 

traditionella läromedel, dels för att se hur praktiska och teoretiska inslag skrivs fram i olika 

typer av läromedel, dels för att se hur varierad undervisning presenteras. För att få reda på 

studiens syfte och frågeställningar användes en textanalys. Det som har varit positivt med att 

använda sig av textanalys som metod är att jag får möjlighet till att bryta ner materialet i 
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mindre delar, för att sedan kunna titta på helheten och forma en djupare förståelse av det 

analyserade materialet.  

Något som har varit en aning problematisk med att använda sig av textanalys som metod är att 

veta om den data som samlas in är rätt tolkad, då detta är en kvalitativ studie som baseras på 

tolkningar. För att undvika ”feltolkningar” har jag under analysens gång rådfrågat samt bett 

vana lärarstudenter, som är i slutet av sin utbildning, att läsa igenom de resultat som jag fått 

fram i analysen, detta för att säkerhetsställa att vi tolkat någorlunda lika.  För att läsaren sedan 

ska kunna förstå hur jag har tolkat de olika analysfrågorna i analysverktyget har jag försökt att 

lägga upp det så tydligt som möjligt, då jag löpande i både analysverktyget och 

analysproceduren visar och stödjer mina tolkningar i olika typer av exempel. 

När man använder sig av en textanalys som metod skulle studiens reliabilitet kunna sänkas 

om man gradvis ändrar sitt sätt att bedöma. Det handlar om att man blir mer van med att 

analysera, vilket kan medföra att läromedlen som analyseras först blir undersökta på ett mer 

ytligt sätt, än de läromedel som analyserats sist. För att undvika detta analyserades en 

metafunktion i taget i respektive läromedel. 

Vad gäller insamlingen av läromedel till studien skulle en enkätundersökning kunnat fungera 

som ett komplement. Enkätundersökningen hade kunnat stärka vilket läromedel för 

utomhusmatematik som används mest i dagens skola och undervisning, och på så sätt hade 

enkätundersökningen även kunnat stärka studiens validitet ytterligare. 

Något som uppmärksammades var att två av läromedlen som analyserades i denna studie har 

samma författare, vilket vidare kan diskuteras då det finns både fördelar och nackdelar med 

detta. Ett problem som kan ha uppstått är att studiens resultat inte blir tillförlitligt. Det beror 

på att samma författare som har skrivit boken Utematte- för meningsfullt lärande (2006) även 

har skrivit lärarhandledningen för Eldorado, Matte 1 A (2008), vilket innebär att dessa 

författare lyfter fram matematiken på ett liknande sätt i båda läromedlen. Vidare kan det 

påverka studiens resultat, eftersom författarna till dessa två läromedel då lyfter fram de 

praktiska inslagen i större utsträckning, medan det tredje läromedlet, som har en annan 

författare, istället lyfter fram den teoretiska aspekten på kunskap i större utsträckning. Om jag 

istället valt ut läromedel som alla hade olika författare kunde resultatet av analysen blivit 

annorlunda. Möjligtvis hade det visat mer teoretiska inslag, eftersom det då inte hade varit 

författare som också skrivit en bok för utomhusmatematik. 
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Vidare kan vi också kort diskutera hur ramverket som använts i studien stöttat 

analysprocessen. Med hjälp av Morgans ramverk har jag kunnat utföra analysen på ett 

strukturerat sätt, då jag kunnat gallra fram analysfrågor att utgå ifrån när jag analyserade 

texterna i samtliga läromedel. Dock var det en aning problematiskt att sätta sig in i ramverk, 

då det till en början kändes ”tungt” och komplext. Men när jag väl blev införstådd i hur 

Morgans ramverk kunde användas, insåg jag att det passade bra in i denna studie.  

Eftersom jag på grund av givna tidsramar endast haft möjlighet att undersöka de olika 

läromedlens förord och inledningar får inte studien ett heltäckande resultat, vilket kan ge en 

missvisande bild. Hade jag haft mer tid till mitt förfogande hade en djupare analys i hela 

läromedlen kunnat utföras och studiens resultat hade då fått ett mer heltäckande samt 

trovärdigt resultat. 
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8 SLUTSATSER 

Av resultatet framkommer det att samtliga läromedel som analyserats i studien är utformade 

för den professionella läraren, vilket innebär att lärare behöver besitta både didaktiska och 

pedagogiska kompetenser för att kunna genomföra en adekvat matematikundervisning. Därför 

blir det extra viktigt att det finns utbildade lärare i skolorna, så att undervisningen innehåller 

alla viktiga delar som eleverna behöver ha för att utvecklas. 

Resultatet av analysen visar även att samtliga läromedels förord och inledningar innehåller 

praktiska och teoretiska inslag, dock syns dessa inslag i varierad utsträckning i respektive 

läromedel. Av resultatet kan man även utläsa att det finns en antydan till att de tre läromedlen 

förespråkar en växelverkan i matematikundervisningen mellan teori och praktik, vilket på 

olika sätt syns i samtliga läromedels matematiska texter. Utifrån tidigare forskning 

(Szczepanski, 2008) kan man se, givet läromedlens starka roll i skolmatematiken, att det är 

nödvändigt att undervisningen innehåller såväl praktiska som teoretiska inslag, detta för att 

den ska bli effektivare och för att eleverna ska nå fördjupade kunskaper. 

I och med detta kan vi i denna studie se att läromedel som specifikt behandlar 

utomhusundervisning skulle kunna fungera som ett bra komplement till de läromedel som är 

anpassade för en mer traditionell klassrumsundervisning. Givet att vi också vet fördelarna 

med utomhuspedagogiken (se till exempel kapitel 3.2.1) och att studien visar att 

lärarhandledningarna tillsammans med idé- och övningsboken kan fungera som ett 

komplement för lärare som vill undervisa för både ”kropp och knopp”, det vill säga där både 

kognitiva, sensoriska och motoriska aspekter finns med, kanske det är dags för fler lärare att 

ta på sig skorna och faktiskt gå ut. 
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9 VIDARE FORSKNING 

När jag hade slutfört min analys kände jag att jag skulle vilja få en mer generell, samt 

heltäckande bild av dessa läromedel. Skulle jag få möjlighet till att fortsätta forska inom detta 

område, hade jag velat granska och undersöka hela läromedlens textmässiga uppbyggnad, i 

förhållande till praktiska och teoretiska inslag, för att därigenom kunna se om jag skulle få ut 

liknande resultat eller om det skulle skilja sig helt. Något som skulle vara intressant att göra i 

samband med detta är att intervjua verksamma lärare i grundskolans tidigare år, för att se vad 

de anser att matematik är och ställa det emot vad som faktiskt framställs i läromedlen. 
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