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Outdoor Mathematics - A systematic literature study on how it is 
implemented and why it is favorable. 

 
Abstract  

Mathematics is a subject that is widely used outdoors, but there are mainly tips and ideas 

for how it is carried out, and less information about what scientific basis it is conducted on. 

The purpose of the study is to increase the understanding of the research field, with a focus on 

the implementation of outdoor mathematics and why the field is favorable. The method used 

to answer the purpose is a systematic literature study. The result shows that there are three 

main themes for implementing outdoor mathematics, which are to use the environment, to use 

tools and to organize outside mathematics in a certain way. These have sub-themes that are to 

explore nature in the surrounding areas, gardening, digital tools, natural objects, cross-cutting 

topics and combination of indoors & outdoors. The results also show that it is beneficial to 

conduct outdoor mathematics for students as it improves their learning, they get positive 

experiences, they are involved and motivated, and the personal development is positively 

affected. For teachers, this is beneficial as it leads to increased flexibility as well as increased 

self-confidence and increased competence. 

Keywords: Outdoor mathematics, outdoor pedagogy, outdoor environment, teaching.   

Sammanfattning 
Matematik är ett ämne som används mycket utomhus, men det finns främst tips och idéer 

för hur det genomförs, och desto mindre information om vilken vetenskaplig grund det  

genomförs på. Syftet med studien är att öka förståelsen för forskningsfältet, med fokus på ut-

omhusmatematikens genomförande och varför det är gynnsamt. Metoden som har använts för 

att besvara syftet är en systematisk litteraturstudie. Resultatet visar att det finns tre huvudte-

man för att genomföra utomhusmatematik, vilka är att använda miljön, att använda verktyg 

och att organisera utomhusmatematik på ett visst sätt. Dessa har underteman som är att under-

söka naturen i närområden, trädgårdsskötsel, digitala verktyg, naturföremål, ämnesövergri-

pande arbete och kombination av inomhus & utomhus. Resultatet visar att det är gynnsamt att 

bedriva utomhusmatematik för elever eftersom det förbättrar deras inlärning, de får positiva 

upplevelser, de engageras och motiveras, samt påverkas den personliga utvecklingen positivt. 

För lärare är det gynnsamt eftersom det leder till ökad flexibilitet samt ökat självförtroende 

och ökad kompetens.  

Nyckelord: Utomhusmatematik, utomhuspedagogik, utomhusmiljö, undervisning  
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Inledning 
Skolans uppdrag är att undervisningen ska bygga på varierande arbetssätt. Det varierande 

arbetssättet innebär att fler metoder används, exempelvis kan undervisningen ske inomhus el-

ler utomhus, i grupper eller individuellt. Genom en varierad sammansättning av arbetsformer 

och innehåll kan elevers harmoniska utveckling främjas. Med harmoniska utveckling menas 

att eleverna kan utvecklas i en lugn och trygg miljö (Skolverket, 2018). Trots att undervis-

ningen ska variera domineras matematikundervisning av läroboksstyrd undervisning, vilket 

haft betydelse för både lärare och elever. Matematikämnet har framstått som regelstyrt, fär-

digutvecklat och stressande för lärare. Matematiklärarna har inte fått den hjälp och det stöd de 

behöver ha i ämnet, såsom resurser och material, för att utveckla en undervisning som är in-

tresseväckande och stimulerar eleverna. Lärarna har istället fått förhålla sig till traditionella 

arbetssätt och hjälpmedel som redan finns, som till exempel läroböcker (Nationellt centrum 

för matematikutveckling, 2001). De traditionella arbetssätten har medfört att elever upplever 

att matematikämnet är svårt och enformigt (Häggblom, 2013).  

Barn får idag inte tillräckligt med motion och naturlig rörelse, eftersom de sitter stilla för 

mycket under skoldagen. Skolan behöver erbjuda eleverna mer fysisk aktivitet för att främja 

elevernas utveckling (Regeringskansliet, 2018). Skolans roll att forma lärandesituationer har 

stor betydelse för barnens hälsa och förmåga att lära. Genom utomhuspedagogik skapas  

möjligheter till fler rörelseintensiva lärmiljöer (Szczepanski, 2014).  

Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Brinkkjær & 

Høyen, 2013). Allmänpedagogiskt anses det vara viktigt med utomhuspedagogik  

(Naturskoleföreningen) och i litteratur handlar det mestadels om utomhuspedagogik i stort. 

Det framkommer att det är viktigt att ha undervisning utomhus, men det finns inte mycket 

systematiskt sammanställd forskning om att det är viktigt i specifika ämnen, som exempelvis 

utomhusmatematik, hur det genomförs och vilka effekter det har (Fägerstam & Samuelsson 

2014). Matematik är ett ämne där utomhuspedagogik används i störst utsträckning (Andersson 

& Eugensson, 2015), men i läst litteratur och i sökningar i googles sökmotor framkommer 

främst tips och idéer för hur det genomförs, och inte vilken vetenskaplig grund det vilar på. 

Via observationer vid verksamhetsförlagd utbildning har vi heller inte sett vilken vetenskaplig 

grund lärarna baserar sina aktiviteter på. Något som framkommer i litteratur och på internet är 

positiva effekter av utomhusmatematik och att det är gynnsamt för både elever och lärare. 

Dock framkommer inte varför det inte är gynnsamt (Szczepanski, 2017). Utifrån argumenten 

ovan har vår nyfikenhet växt gällande vilken vetenskaplig grund det finns för att genomföra 
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utomhuspedagogik i ämnet matematik och varför det anses vara så pass gynnsamt att genom-

föra. En nyfikenhet för varför utomhusmatematik anses vara mer gynnsamt än att undervisa i 

klassrummet har växt fram. Hur forskningsfältet ser ut, hur utomhusmatematik genomförs och 

varför det är gynnsamt att bedriva för elever och lärare är därför det som den aktuella studien 

kommer undersöka, avgränsat till årskurs f-6. Det undersöks för att veta hur utomhusmatema-

tik kan appliceras i skolverksamheten på ett konstruktivt sätt. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien är att öka kunskapen om forskningsfältet för utomhus- 

matematik, med ett fokus på dess genomförande och på vilket sätt det är gynnsamt för elever 

och lärare. Detta genom att undersöka följande forskningsfrågor:  

• Vad säger forskning om hur utomhusmatematik genomförs?  

• Varför, enligt tidigare forskning, är det gynnsamt att bedriva utomhusmatematik 

för elever och lärare?  

Disposition av arbetet 
Den resterande delen av arbetet är uppdelat i fyra kapitel; teoretisk bakgrund, metod,  

resultat och analys samt diskussion. I den teoretiska bakgrunden beskrivs inledningsvis det 

sociokulturella perspektivet och hur vi tar avstamp i teorin i denna studie. Den sociokulturella 

teorin beskrivs då studiens syn på lärande utgår från den teorin. Därefter beskrivs hur de cen-

trala begreppen utomhuspedagogik och utomhusmatematik ska förstås, eftersom det är cen-

trala begrepp genom hela studien. I studiens metod presenteras studiens tillvägagångssätt med 

fokus på datainsamling och analysmetod, samt etiska överväganden som gjorts. I resultatet 

presenteras en översikt som följs av två olika fördjupningar. Avslutningsvis kommer en dis-

kussion, som behandlar studiens resultat, konsekvenser för undervisning, metoden och till sist 

implikationer för fortsatt forskning.  

Teoretiska utgångspunkter 
Avsnittet inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet och dess inne-

börd, syn på lärande samt relevanta begrepp. Detta görs då studien utgår från det sociokultu-

rella perspektivets syn på lärande. Sedan definieras de centrala begreppen för litteraturstudien, 

utomhuspedagogik och utomhusmatematik. Begreppen definieras för att bidra till en förstå-

else för vad begreppen innebär och hur de kan förstås i studien. Till sist beskrivs på vilket sätt 

det sociokulturella perspektivet är relevant för vår definition av utomhusmatematik.  



 6 

Sociokulturellt perspektiv  
Den sociokulturella teorin har sina rötter i den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs  

utvecklingspsykologi (Säljö, 2015). Teorin berör bland annat synen på lärande, mänskligt 

tänkande och handlande. Perspektivet har fokus på samspelet mellan individ och gemenskap, 

samt på hur fysiska och kognitiva resurser utnyttjas och tillhandahålls. (Säljö, 2014b).  

Kunskapssynen är att lärandet sker i samspel mellan individen och den sociala miljön.  

Lärandet är därmed en aktivitet som sker i samspel med andra (Klapp, 2015). Appropriering 

är ett uttryck som den sociokulturella traditionen använder för att beskriva och förstå lärande. 

Appropriering handlar om att göra något till sitt eget eller att ta till sig. I approprieringen     

använder individen kulturella redskap genom samtal och sociala praktiker (Säljö, 2014a).  

Det finns två former av kulturella redskap. Den ena formen är intellektuella redskap, vil-

ket också kan kallas för ett språkligt redskap. Det intellektuella redskapet är ett teckensystem 

som används för att tänka och kommunicera. Den andra formen av redskap är de fysiska, som 

också kallas materiella redskap. Det fysiska redskapet är konkret och går att ta på. De kultu-

rella redskapen bygger på att det finns både intellektuella redskap och ett fysiskt material där 

det går att fästa sitt teckensystem (Säljö, 2014a).  

Enligt den sociokulturella teorin medierar de kulturella redskapen våra handlingar. Be-

greppet mediering är nära knutet till föreställningen om att människan använder och utvecklar 

redskap (Säljö, 2011). Mediering handlar om samverkan mellan människor och de kulturella 

redskapen. Det innebär alltså att människor kan beskriva, analysera och kommunicera om  

världen. Ett av de viktigaste medierande redskapen är språket. Genom språket kan individer 

beskriva, tolka och analysera världen på många olika sätt. Således sker medieringen mellan 

människor i interaktion och genom olika former av kommunikation (Säljö, 2015). 

Kommunikation inom det sociokulturella perspektivet bygger på delaktighet mellan  

individer. Genom att individer kommunicerar skapas intressen, nyfikenhet och värdefull  

kunskap som gör att människor blir medvetna om det som finns i världen. Med kommunika-

tion kan individen samspela med sina medmänniskor i olika aktiviteter (Säljö, 2014b). Det är 

genom kommunikation som kunskaper och erfarenheter görs synliga mellan människor. Där-

med blir kunskaper och erfarenheter genom samtal och annan form av kommunikation till-

gängliga för andra. Lärande sker således genom deltagande och i interaktion (Säljö, 2015). Ett 

redskap för kommunikation är språket, vilket kan fungera som ett redskap både mellan och 

inom människor. Människan är i ett sociokulturellt perspektiv en kommunikativ varelse som 

samspelar med andra genom att använda språket (Säljö, 2011). Språket är ett dominerande 
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redskap i utvecklingen då det används tillsammans med andra och i samspel med aktiviteter. 

Detta leder till att det har en stor betydelse för inlärningsprocessen (Sträng & Persson, 2003).  

Utomhuspedagogik    
Termen utomhuspedagogik introducerades tidigt under 1990-talet. I beskrivningar av  

utomhuspedagogik ses kunskap som en aktivitet och bygger på ett samspel mellan  

upplevelser och textbaserat lärande. Större delen av undervisningstiden vistas eleverna i  

natur- och kulturlandskap, och därmed har platsen betydelse för lärandet  

(Nationalencyklopedin). Miljön utomhus anses vara en ständigt aktuell källa till kunskap och 

genom utomhuspedagogiken får lärandet en verklighetsanknytning (Linköpings Universitet, 

2017).  

Utomhuspedagogik kan definieras som en form av undervisning som bedrivs utomhus 

(Fägerstam, 2012). Det är en form av undervisning där eleverna får vara ute tillsammans med 

sin klass och lärare. Därmed är det en situation där eleverna får samarbeta och lära av 

varandra, bland annat genom att kommunicera, vilket är centralt i det sociokulturella perspek-

tivets syn på lärande. Utomhuspedagogik kan ske ämnesövergripande och i enskilda ämnen, 

som exempelvis i matematik.  

Utomhusmatematik  
Begreppet utomhusmatematik är inte lika omskrivet som utomhuspedagogik, och inte 

heller lika väldefinierat. En definition av utomhusmatematik är att inlärningen i matematik 

bygger på inlärningsaktiviteter utanför klassrummet. Aktiviteter utanför klassrummet sker i en 

miljö där barn kan lära sig matematik. Det är en riktig och dynamisk miljö som kan underlätta 

för barnet att förstå matematikmaterialet (Haji, Abdullah, Syafdi, Maizora &   Yumiati, 2017). 

Ytterligare en beskrivning är att utomhusmatematik sker på skolgården eller i närheten av 

skolområdet. Eleverna kan lära sig utomhusmatematik på många olika sätt och platser, och 

naturen kan vara fokus för undervisningen (Fägerstam, 2012). Till sist beskrivs att utomhus-

matematik handlar om att elever utför matematiska aktiviteter i en utomhusmiljö (Nilsson, 

Sollervall & Milrad, 2009).  

För studiens tydlighet behövs en klar definition av vad utomhusmatematik innebär.  

Utifrån tidigare beskrivningar av vad utomhuspedagogik och utomhusmatematik är har en  

definition gjorts för denna studie. Definitionen som studien grundar sig på är att klassrums-

miljön lämnas, matematiklektionen sker utomhus och det ska vara en lärarstyrd situation. Det 

sker praktiska matematiska aktiviteter i utomhusmiljön. Dock kan aktiviteterna inkludera 

andra ämnen och ha ett ämnesövergripande lektionsinnehåll.  
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Utomhusmatematik är en term som kan benämnas på flera olika sätt. Synonymer som 

används till utomhusmatematik i denna studie är matematik utomhus och matematikundervis-

ning utomhus.  

Utomhusmatematik i ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie bygger utomhus-

matematik som undervisningsform på en sociokulturell syn på lärande. Det sociokulturella  

perspektivet blir väsentligt för utomhusmatematik eftersom undervisningsformen till stor del 

består av att jobba tillsammans, där lärare och elever samspelar med varandra. I detta samspel 

krävs kommunikation och språket, vilket är centralt i teorin. De kulturella redskapen blir ap-

plicerbara eftersom eleverna i utomhusmatematik utnyttjar den fysiska omgivningen och de 

material som omgivningen erbjuder, vilket är det materiella redskapet. Det intellektuella red-

skapet används då eleverna både tänker och kommunicerar med varandra i genomförandet av 

aktiviteter.  

Metod 
Detta avsnitt redogör inledningsvis för vad en systematisk litteraturstudie innebär, samt 

hur studiens tillvägagångssätt sett ut. Till en början beskrivs vilken databas som använts och 

hur sökningen gått till. Därefter presenteras urvalsprocessen samt analysmetoden. Till sist 

sker en framställning av etiska överväganden som gjorts och hur vi genom de överväganden 

och val i metoden försökt stärka studiens reliabilitet och validitet.  

Metod för datainsamling  
Metoden som valdes för att besvara studiens forskningsfrågor är en systematisk  

litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska 

och sammanställa litteratur inom ett valt ämne. En förutsättning för att kunna göra en syste-

matisk litteraturstudie är att det finns ett tillräckligt antal studier som kan utgöra underlag för 

det valda området. (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

Den databas som användes i litteraturstudien är ERIC (EBSCO). ERIC är en bred ämnes-

databas, inriktad på specialiserade sökningar inom pedagogik (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Då databasen är inriktad på pedagogik ledde det till att en stor mängd av 

relevant forskning fanns representerad. För att finna relevanta studier i en databassökning be-

höver sökord användas, som sätts samman till en specifik söksträng (Eriksson Barajas, Fors-

berg & Wengström, 2013). I studien gjordes 4 sökningar, där sammansättning av olika sökord 

prövades och utvärderades. Sökningarna framgår i bilaga 1.  

I tabell 1 nedan syns den slutgiltiga söksträngen.  
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Tabell 1: Visar när den slutgiltiga söksträngen genomfördes, hur söksträngen såg ut, 

vilka avgränsningar som gjordes, antalet träffar och urvalet som gjordes.   

Databas/datum 

Eric 

(EBSCO) 

2019-09-17 

Söksträng 

(Outdoor OR (school yard)) AND (educa-

tion* OR learn* OR teach* OR instruction*) 

AND (math*) 

Avgränsningar  

Peer reviewed 

Academic Journals 

Antal 

 

149 

Urval  

 

34 

 

ERIC är en internationell databas och därför var de valda sökorden formulerade på eng-

elska för att uppnå största möjliga resultat. Syftet med studien var att undersöka vad forsk-

ningen säger om utomhusmatematik, och därför användes följande sökord: outdoor, school 

yard, education*, learn*, teach*, instruction* och math*. Synonymer som användes till utom-

husmatematik var matematik utomhus och matematikundervisning utomhus. Utomhusmate-

matik är ett begrepp som kan översättas till outdoor mathematic eller schoolyard mathematic 

på engelska. Till en början användes ordet outdoor, och därefter school yard som en synonym 

till outdoor, för att bredda sökningen och få med de ordval som kan ha använts i relevanta ar-

tiklar. Synonymen outside användes i en ytterligare sökning, men valdes bort då träffsäker-

heten minskade, då det ledde till ett flertal irrelevanta artiklar. Utomhusmatematik är en 

undervisningsform och därför är undervisning ett centralt begrepp. Synonymer till undervis-

ning på engelska kan vara instruction, learning, education och teaching. För att få pedagogiskt 

inriktade artiklar skulle begreppet undervisning således fångas upp, vilket gjordes med syno-

nymerna education*, learn*, teach*, instruction*. Fler synonymer testades för att bredda sök-

ningar, som pedagogy, information, schooling och training, men det resulterade i samma antal 

träffar, därmed valdes de bort. Slutligen valdes math* som ett sökord, för att få artiklar som 

handlade om matematik. Synonymerna valdes med hjälp av thesaurus, vilket är en ordbok på 

internet. 

I en söksträng kan olika ordkombinationer väljas med hjälp av de booleska operatorerna 

AND, OR och NOT. AND används för att få med alla termer som nämns, vilket kan begränsa 

sökningen. OR används för att få med antingen den ena termen eller den andra termen, vilket 

kan utvidga sökningen. NOT används för att hitta ena termen och utesluta den andra, vilket 

begränsar sökningen. I söksträngen som användes i studien användes AND för att få med de 

centrala delarna för studien, vilka var att det skulle vara utomhus, ha en pedagogisk inrikt-

ning, samt vara inom matematik. OR användes för att få med tänkbara synonymer som kan ha 

använts i olika artiklar. I söksträngar kan trunkeringar användas för att täcka in olika varianter 
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av ett begrepp. Detta innebär att antingen början eller slutet av en term ersätts med en asterisk 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Trunkeringar användes i studiens söksträng 

för att få med alla olika ändelser på en ordstam.  

I ERIC går det att avgränsa sökningen till att artiklar är Peer reviewed och Academic 

Journals, för att säkerställa kvaliteten på artiklarnas innehåll. För att säkerställa kvaliteten in-

nebär det att artiklarna är vetenskapligt granskade och akademiska. Avgränsningarna Peer   

reviewed och Academic Journals användes i denna studie.  

Inkluderingskriterier för manuellt urval 
Ett manuellt urval var nödvändigt att göra i studien för att använda artiklar som var  

relevanta och besvarade forskningsfrågorna. Inkluderingskriterierna för studien grundade sig i 

de beskrivningar av begreppen utomhuspedagogik och utomhusmatematik som gjordes i bak-

grunden och kriterierna användes för att säkerställa att artiklarna skulle grunda sig på  

kriteriernas beskrivningar. 

Manuella avgränsningar gjordes i studien med hjälp av följande inkluderingskriterier: 

• Matematik - artiklarna ska beröra matematik. 

• Utomhuspedagogik - artiklarna ska handla om undervisning utomhus.  

• Urvalsgrupp - artiklarna ska handla om elever i åldrarna 5–13 år, verksamma lärare  

            eller lärarstudenter för respektive åldersgrupp. 

• Vetenskapliga artiklar - artiklarna ska vara empiriska eller teoretiska. 

Ett inkluderingskriterium var att både matematik och utomhuspedagogik skulle finnas 

med. Många artiklar handlade om matematik, men det framgick inte om det var inomhus eller 

utomhus, därför exkluderades artiklarna. Vissa artiklar handlade om utomhuspedagogik men 

det framgick inte om de var riktade till matematikämnet, dessa artiklar blev också                

exkluderade. Vissa artiklar handlade om både matematik och ett annat ämne i undervisningen 

utomhus. Artiklarna togs med då de handlade om matematik. Exempelvis handlade många   

artiklar om matematik och de naturorienterande ämnena, och dessa artiklar inkluderades. 

Ett annat inkluderingskriterium var att förskoleklass och/eller årskurserna 1–6, alltså   

åldrarna 5–13 år, skulle finnas med. Dessa åldrar togs med då elever i den svenska skolan  

börjar förskoleklass när de är fem eller sex år, medan de slutar sexan när de är 12 eller 13 år.        

Primary school och elementary school inkluderades eftersom skolformerna motsvarar den 

svenska skolans årskurser f-6. Secondary school, high school och kindergarden exkluderades 

då de motsvarar högre respektive lägre årskurser. Handlade artiklarna endast om yngre barn 

togs artiklarna med, då yngre barn kan tillhöra den tänkta åldersgruppen. Ifall artiklar bestod 

av både rätt ålder och åldrar som inte är relevanta, inkluderades de. Vissa artiklar handlade 
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om lärare och/eller lärarstudenter som jobbade med utomhusmatematik, och artiklarna inklu-

derades ifall de var verksamma för den relevanta åldersgruppen.  

Ytterligare ett inkluderingskriterium var att både empiriska och teoretiska artiklar 

inkluderades i datamaterialet. Både teoretiska och empiriska artiklar inkluderades för att få en 

beskrivning av hela forskningsfältet.  

En avgränsning för vilket årtal artiklarna skulle vara publicerade gjordes inte, eftersom 

sökningen skulle breddas och för att studiens syfte var att beskriva hela forskningsfältet. Hela 

forskningsfältet inkluderar alla artiklar, oavsett vilket år de är publicerade. Studien inklude-

rade artiklar som inte fanns i fulltext ifall abstrakten gav en utförlig bild av artikelns huvud-

sakliga resultat. Anledningen till att artiklar som inte består av fulltext inkluderades beror på 

att hela forskningsfältet skulle beskrivas, och alla artiklar är en del av fältet.  

Genom databassökningen hittades 149 artiklar. 34 av dessa artiklar uppfyllde samtliga  

inkluderingskriterier, och är de studier som utgör litteraturstudiens datamaterial. 

Analysmetod  
Tre steg ligger till grund för studiens analysmetod. Det första steget är en översiktsläs-

ning för att få en övergripande bild av vad artiklarna handlade om. Det andra steget gick ut på 

att göra en tematisk innehållsanalys för att hitta olika teman för studiens första forsknings-

fråga. Detta steg inkluderar även en första fördjupad läsning för att besvara och fördjupa 

första forskningsfrågan. Dessa två steg beskrivs under forskningsfråga 1. Det tredje steget är 

ytterligare en fördjupning som gjorts med hjälp av en innehållsanalys, för att besvara andra 

forskningsfrågan, vilket beskrivs under forskningsfråga 2.  

Forskningsfråga 1: Vad säger forskning om hur utomhusmatematik genomförs? I 

den första läsningen av artiklarna placerades de in i en tabell med rubrikerna motivation för 

studien, syftet/forskningsfrågor, metodval, slutsatser och implikationer för fortsatt forskning 

och praktik (bilaga 2). Den första läsningen gjordes för att få en inblick över vad artiklarna 

handlade om. Läsningen bestod av att läsa abstract och vid behov, om abstrakten inte var till-

räckligt utförlig eller informationsrik, lästes delar av artiklarna. Läsningen gjordes för att 

kunna placera in artiklarna i tabellen och för att beskriva forskningsfältet. För att artiklarna 

som inte bestod av fulltext skulle kunna placeras in i tabellen, behövde abstrakten vara                

informationsrika och innehålla syfte, metodval och det huvudsakliga resultatet. Om abstrakten 

inte gav informationen exkluderades artiklarna, då de inte kunde användas för vidare analys.  

I översiktsläsningen av artiklarna beskrevs forskningsfältet, för att ge en bild av hur fältet 

ser ut. I denna studie gjordes det genom att undersöka i vilken del av världen artiklarna är 
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gjorda, för att veta var utomhusmatematik förekommer och var det genomförs. I läsningen un-

dersöktes vilken form av vetenskapliga artiklar det finns om området. All läsning gjordes med 

hjälp av kolumnen metodval i tabellen (bilaga 2). Resultatet av översiktsläsningen presenteras 

i översikten i resultatet.  

För att besvara första forskningsfrågan användes en tematisk innehållsanalys, för att hitta 

olika teman. Analysen innebär att identifiera, analysera och presentera teman i den data som 

kommit fram. Innehållsanalysen görs genom en kodning, vilket innebär att ett innehåll kodas 

och grupperas i olika teman, beroende på vad texten handlar om (Bryman, 2018). Studien 

hade en induktiv ansats, vilket innebär att fakta samlades in för problemområdet, för att     

därefter kunna utveckla en teori. I detta fall gav den teorin som analysen resulterade i svaret 

på första forskningsfrågan, vilket gjordes i form av olika teman baserade på datamaterialet 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Då det inför litteraturstudien inte fanns 

några förutbestämda teman, växte dessa fram ur datamaterialet. 

För att i analysen hitta ett tema undersöktes tabellen (bilaga 2) och delar av artiklarna. 

Undersökningen utgick från artiklarnas resultat och vad resultatet indikerade. När det klar-

gjordes vad artiklarna handlade om, undersöktes vilka artiklar som hade ett gemensamt inne-

håll, och vilka som därmed hängde ihop. Det skedde en kodning om vad respektive artikel 

handlade om, med hjälp av resultattabellen (bilaga 2), för att sätta ihop dessa koder till teman 

som sedan döptes. Teman visade sig innehålla gemensamma nämnare, vilket resulterade i att 

de kunde utgöra underteman till tre större teman. Analysen resulterade i tre huvudteman, be-

stående av sex underteman. Det upptäcktes att flera av artiklarna var applicerbara på mer än 

ett tema, och därför kunde en artikel tillhöra fler teman. De teman som framkommit av ana-

lysen beskrivs översiktligt i översikten i resultatet, och fördjupas sedan i den första fördjup-

ningen i resultatet.  

Utifrån de teman som framkommit valdes ett antal artiklar ut för att få en fördjupning i 

varje tema. Syftet med fördjupningen var att få en djupare förståelse för vad studiens olika   

teman innebar, stod för och vad de hade för betydelse för utomhusmatematikens genomfö-

rande. De artiklarna som valdes ut till fördjupningen lästes noggrant flera gånger för att kunna 

fördjupa och beskriva varje tema. Fördjupningen gjordes genom att hela artiklarna lästes för 

att leta efter genomföranden för utomhusmatematik, för att kunna få ihop ett resultat för första 

forskningsfrågan. Därefter plockades delar ut från artiklarna som handlade om genomföran-

den, vilket sedan sammanställdes till en text.  
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Urval till fördjupning för forskningsfråga 2. De 34 artiklar som utgör studiens data-

material användes för att kartlägga forskningsfältet och därmed måla en översiktlig bild av 

forskningsfältet för utomhusmatematik. I denna kartläggning identifierades 6 underteman som 

beskriver forskningen inom fältet för första forskningsfrågan. För att fördjupa kunskapen om 

dessa teman valdes artiklar som på ett utförligt sätt beskrev och fångade upp temat. Därför 

gjordes ytterligare ett urval utifrån följande kriterier:  

• Artikeln ska finnas i fulltext.  

• Artikeln ska ha huvudfokus på temat och ge en utförlig beskrivning.   

Det första kriteriet var att artikeln som valdes skulle finnas i fulltext. 24 av 34 artiklarna 

hittades i fulltext och därmed exkluderades artiklarna som endast fanns i abstract. Det andra 

kriteriet var att artiklarna skulle ha huvudfokus på det specifika temat och ge en utförlig be-

skrivning. Alltså skulle det centrala i artikeln handla om och beröra temat, ge en inblick i vad 

temat innebär, samt ge exempel på hur temat kan genomföras. De artiklar som endast berörde 

temat kort och hade ett annat större fokus, exkluderades. Artiklarna som beskrev temat mindre 

utförligt och inte förklarade hur temat kunde användas i undervisningen för utomhusmatema-

tik exkluderades också. För att avgöra vilka artiklar som skulle vara fördjupningsartiklar kräv-

des att alla artiklar inom respektive tema hade ögnats igenom, annars gick det inte att avgöra 

vilken av artiklarna som hade störst fokus på temat eller vilken som gav den mest utförliga 

beskrivningen. Fördjupningsartiklarna som valdes kunde vara empiriska eller teoretiska, då 

det var beskrivningen av temat som var det viktiga, och inte vilken typ av artikel det var. 

De tre huvudteman som studiens analys lett fram till är miljö, verktyg och organisation. 

Det som krävdes för att en artikel skulle tillhöra temat miljö var att den handlade om vad    

eleverna gör ute i undervisningen och vilken del av miljön som används. Den skulle handla 

om en form av aktivitet. Underteman till detta blev trädgårdsskötsel och undersökning av    

naturen i närområdet. Det som krävdes för att en artikel skulle tillhöra temat verktyg var att 

artikeln handlade om hur konkret material kan användas i utomhusmiljön i arbetet med mate-

matik. Underteman till detta blev digitala verktyg och naturföremål. Det som krävdes för att 

en artikel skulle tillhöra temat organisation var att artikeln handlade om hur lärare väljer att 

jobba med matematik. Underteman till detta blev att arbeta ämnesövergripande och att kombi-

nera utomhusundervisningen med att vara inomhus. 

En eller två artiklar valdes för respektive undertema, beroende på hur väl de beskrev och 

fångade upp hela temat. Sammanlagt valdes sju artiklar för att fördjupa studiens teman i första 

forskningsfrågan. I bilaga 3 framkommer vilka artiklar som blev fördjupningsartiklar. 
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Forskningsfråga 2: Varför är det gynnsamt att bedriva utomhusmatematik för ele-

ver och lärare? Efter den första fördjupade läsningen, gjordes ytterligare en fördjupad läs-

ning på ett antal artiklar. Läsningen gjordes för att undersöka varför det är gynnsamt att bed-

riva utomhusmatematik för elever och lärare. Det är först när det framkommer varför det ses 

som gynnsamt för elever och lärare som det också går att genomföra utomhusmatematik på ett 

konstruktivt och givande sätt. Orsaken till varför syftet var att leta efter varför det är gynn-

samt, istället för varför det inte är gynnsamt, beror på att det i översiktsläsningen upptäcktes 

att det inte beskrevs varför det inte var gynnsamt. Det som framkom var fördelar med att bed-

riva utomhusmatematik.  

Artiklarna som fördjupningen berör skulle beskriva och fånga upp allt som handlade om 

varför utomhusmatematik kan vara gynnsamt att bedriva för elever och lärare. För att kunna 

besvara forskningsfrågan användes en innehållsanalys. De artiklar som valdes ut till fördjup-

ning lästes noggrant flera gånger. I läsningen upptäcktes att de flesta gynnsamheter som      

beskrevs återkom i flertalet av artiklarna, och därmed hängde ihop. Utifrån de återkommande 

gynnsamheterna kodades vad respektive artikel hade för gynnsamheter. Därefter sattes        

koderna ihop och ledde till att ett flertal gynnsamheter upptäcktes. Läsningen resulterade i en 

uppdelning av varför det är gynnsamt med utomhusmatematik för elever och varför det är 

gynnsamt för lärare. Varför det är gynnsamt för elever resulterade i underteman som var åter-

kommande i de olika artiklarna. De gynnsamheter som forskningen visar kommer fördjupas i 

den andra delen av fördjupningen i resultatet. 

I bilaga 4 framkommer alla artiklar som forskningsfråga 2 grundar sig på. 

Urval till fördjupning för forskningsfråga 2. Av de 34 artiklarna valdes artiklar som be-

svarar den andra forskningsfrågan ut för fördjupning, genom att beskriva varför det är gynn-

samt att bedriva utomhusmatematik för elever och lärare.  

Kriterier för att vara en fördjupningsartikel för den andra forskningsfrågan var följande: 

• Artiklarna ska finnas i fulltext  

• Artiklarna ska vara empiriska  

• Artiklarna ska handla om varför det är gynnsamt att bedriva utomhusmatematik och ge 

en utförlig beskrivning av detta.  

Det första kriteriet var att alla artiklar skulle finnas i fulltext, därmed exkluderades artik-

lar som endast bestod av abstract. Det andra kriteriet var att artiklarna skulle vara empiriska, 

därmed exkluderades teoretiska artiklar. Endast empiriska artiklar valdes på grund av att den       

formen av artiklar hade med syfte, metod, resultat och slutsatser, vilket inte de teoretiska     
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artiklarna hade. De empiriska studierna gjorde det därmed lättare att utläsa vilka gynnsam-

heter studierna berörde. Det tredje kriteriet var att artiklarna skulle handla om varför det är 

gynnsamt att bedriva utomhusmatematik och ge en utförlig beskrivning av detta. Artiklar som 

endast handlade om en konkret aktivitet eller ett konkret material exkluderades, då fokuset 

inte låg på varför det är gynnsamt med utomhusmatematik i stort. Artiklar som endast kortfat-

tat beskrev någon eller några enstaka beskrivningar av varför det är gynnsamt och inte gav nå-

gon utförligare beskrivning exkluderades.  

Sammanlagt valdes sju artiklar för att fördjupa den andra forskningsfrågan. I bilaga 5 

framkommer vilka artiklar som valdes ut som fördjupningsartiklar.  

Etiska överväganden, reliabilitet och validitet 
Etiska överväganden spelar en viktig roll för forskarens kvalitet i form av genomförande 

och hur resultatet av forskningen kan användas för utvecklingen av samhället (Vetenskapsrå-

det, 2017). Det finns fyra krav som ska tas hänsyn till vid etiska överväganden, vilka är        

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom detta arbete baseras på tidigare forskning, bör dessa fyra 

krav vara i beaktande i respektive artikel. Ifall dessa fyra krav är uppfyllda i studien, leder det 

till en större medvetenhet för etiska överväganden. 

I en systematisk litteraturstudie behöver vissa etiska överväganden göras gällande urval 

och presentation av resultat. Ett övervägande är att alla artiklar som utgör en del av studien 

ska redovisas och arkiveras. Ett annat övervägande är att alla resultat ska presenteras oavsett 

om de stöder eller inte stöder hypotesen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Etiska överväganden har gjorts i denna studie då artiklarna som användes är peer reviewed, 

vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Alla artiklar finns även redovisade (bi-

laga 2) och vi presenterade öppet varför vissa artiklar exkluderades genom att beskriva inklu-

deringskriterierna. Ingen artikel exkluderades av anledningen att de inte stödde en på förhand 

bestämd tes. Det fanns heller inga förutfattade meningar, varken innan eller under arbetets 

gång. Vad resultatet visar framkom först under kartläggningarna, och därmed har inga med-

vetna vinklingar gjorts, varken i sökningen eller vid bearbetningen av datamaterialet.  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som forskare strävar efter, för att få kvalitet på 

sina studier. Reliabilitet handlar om att en studie ska kunna återupprepas och få samma  

resultat och validitet handlar om att studien mäter det som avses att mätas (Bryman, 2018). 

Eftersom vi öppet presenterade metod för datainsamling, inkluderingskriterierna och  
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analysmetod ökar chanserna för att studien går att replikera med samma resultat. Detta bidrar 

till att reliabiliteten ökar. Genom inkluderingskriterierna, där det framgick vilka ord som  

inkluderades respektive exkluderades, framgår det vad studien syftade till att undersöka samt 

vilka avgränsningar som gjordes. Sökorden som valdes ut är relevanta för studien och tillkom 

efter flera provsökningar och med hjälp av thesaurus. Söksträngen bestod av ett flertal syno-

nymer, vilket ökade chansen att få artiklar som motsvarade det som avsågs att undersöka.  Ef-

tersom sökord valts som är relevanta för studiens syfte, leder till att studiens validitet ökar.   

Resultat/Analys 
I detta avsnitt kommer först en översikt som beskriver forskningsfältet, följt av en över-

siktlig beskrivning av studiens teman. Sedan redovisas en fördjupning av forskningsfrågorna, 

för att få en djupare förståelse för de teman som valdes ut. Översikten och den första delen av 

fördjupningen svarar mot forskningsfråga 1 och är indelade i studiens huvudteman och under-

teman. Den andra delen av fördjupningen svarar mot forskningsfråga 2 och är indelad i två 

huvudsakliga teman.  

Översikt  
Majoriteten av studierna som denna undersökning grundar sig på är gjorda i Nord-     

Amerika, främst USA men även en i Kanada. Det finns ett flertal artiklar från Europa (Eng-

land och Sverige). Det finns ett antal från Australien, och tills sist en från Asien (Israel). I 6 av 

artiklarna som ej finns i fulltext framgår det inte var de är gjorda. Eftersom artiklarna är 

gjorda i olika delar av världen kan det tyda på att det är möjligt att genomföra utomhusmate-

matik vart man än befinner sig, oavsett land.   

Något som upptäcktes i granskningen av artiklarna var att majoriteten av artiklarna var 

endast teoretiska. Alltså består de inte av någon direkt undersökning för hur utomhusmatema-

tik genomförs, utan är snarare av beskrivande karaktär och återberättar något författaren/fors-

karen har upplevt och/eller varit med om. Vissa artiklar består av exempel på lektionsupplägg 

som genomförts av en lärare eller ger förslag på hur utomhusmatematik kan genomföras. I 

nästintill alla underteman som kommit fram i analysen är det en majoritet av teoretiska artik-

lar. Tabell 2 visar fördelningen mellan empiriska och teoretiska artiklar inom varje under-

tema.  
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Tabell 2: Tabellen visar hur många empiriska och teoretiska artiklar varje undertema be-

står av.  

Underteman  Antal: Empiriska artiklar Antal: Teoretiska artiklar  

Undersökning av naturområdet 3 12  

Trädgårdsskötsel 3  3  

Digitala verktyg 3  5  

Naturföremål 0  3  

Ämnesövergripande arbete 4   6  

Kombination av inomhus & 

utomhus  

3  4  

 

När det kommer till genomförande av utomhusmatematik visar forskningen tre övergri-

pande teman som beskriver aspekter som tas i beaktande vid genomförande av utomhusmate-

matik. Dessa teman är miljö, verktyg och organisation (Figur 1). Temat miljö handlar om vil-

ken del av utomhusmiljön som används eller hur lärare och elever använder miljön. Miljö är 

ett tema där genomförandena handlar om att någon form av aktivitet sker i utomhusmiljön. 

(Hecht, 1979; Bezanson & Killion, 2001; McCarty, Ford & Ludes, 2018). Temat miljö består 

av undertemat undersökning av naturen i närområdet och undertemat trädgårdsskötsel. Under-

sökning av naturen handlar om att lärare och elever utnyttjar den redan existerande naturen 

(Hecht, 1979; Bezanson & Killion, 2001), medan trädgårdsskötsel handlar om att eleverna 

själva får plantera ett trädgårdsland eller en trädgårdslåda (McCarty, Ford & Ludes, 2018).   

Temat verktyg skiljer sig från temat miljö, då det handlar om ett genomförande där ett fö-

remål eller konkret material används som ett verktyg för att kunna genomföra en viss aktivi-

tet, eller för att stödja lärande i matematiken (Daher & Baya’a, 2011; Ashbrook, 2017). Temat 

verktyg består av undertemat digitala verktyg och undertemat naturföremål. Digitala verktyg 

handlar om att exempelvis mobiltelefoner tas ut och används i undervisningen (Daher & 

Baya’a, 2011). Undertemat naturföremål handlar om att föremål som redan finns i naturen an-

vänds (Ashbrook, 2017).  

Temat organisation är ett genomförande som skiljer sig från de andra då det handlar om 

hur utomhusmatematikens genomföranden kan organiseras. Att utomhusmatematik organise-

ras utomhus är en självklarhet, därför fokuserar studien på vilka andra sätt, utöver att vara ut-
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omhus, som forskningen beskriver att utomhusmatematik kan organiseras på (Smart & Mars-

hall, 2007; Ashbrook, 2016). Analysen ledde fram till två underteman som beskriver hur ut-

omhusmatematik kan organiseras. Det första är att arbeta ämnesövergripande, vilket handlar 

om att fler ämnen kombineras i utomhusundervisningen (Smart & Marshall, 2007). Det andra 

är att kombinera utomhusundervisningen med att vara inomhus, och består av att utomhus-

matematik organiseras genom att vara både inne och ute (Ashbrook, 2016). 

 

 
Figur 1: Beskrivning av huvudteman och underteman. De blåa rektanglarna är huvud 

teman. De vita rektanglarna är underteman till respektive huvudtema.  

 

I bilaga 6 framkommer alla 34 artiklar studien grundas på och vilka artiklar som handlar 

om vilket eller vilka teman.  

Fördjupning för forskningsfråga 1 - Vad säger forskning om hur utomhus-

matematik genomförs?  

Detta avsnitt fördjupar studiens tre huvudteman för att besvara den första forskningsfrå-

gan. Forskningsfrågan kommer att besvaras med hjälp av underteman för respektive huvud-

tema. Avsnittet grundas på sju artiklar.  

Miljö. Temat miljö är ett genomförande som handlar om hur miljön kan användas och ut-

nyttjas i undervisningen. Temat innefattar vilken del av miljön som används, eller hur lärare 

och elever använder miljön i undervisningen. Temat skiljs åt från studiens andra teman, då te-

mat är mer inriktad på konkreta aktiviteter, där själva miljön används som ett objekt för lä-

rande. Temat miljö innefattar undersökning av naturen i närområdet och trädgårdsskötsel. 

Undersökning av naturen handlar om att vissa delar av miljön används och utnyttjas. Träd-

gårdsskötsel handlar om att eleverna själva får plantera något som kan användas i en matema-

tisk aktivitet. Det som gör att dessa två teman hör ihop och tillhör huvudtemat miljö är att 
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båda använder och utnyttjar utomhusmiljön i lärandet. Det som gör att de resulterar i olika un-

derteman är att det ena utnyttjar det som redan finns i miljön, medan det andra utnyttjar mil-

jön för att kunna skapa något eget i undervisningen (Hecht, 1979; Bezanson & Killion, 2001; 

McCarty, Ford & Ludes, 2018).    

Undersökning av naturen i närområdet. Forskningen visar att utomhusmatematik kan 

genomföras genom att undersöka naturen i närområdet och temat fördjupas med två teoretiska 

artiklar (Bezanson & Killion, 2001; Hecht, 1979). Forskning beskriver att skolgården är en 

plats där många matematiska aktiviteter kan ske, bland annat genom att undersöka naturen i 

närområdet. Några matematiska innehåll som går att arbeta med utomhus är taluppfattning, 

mönster och relationer, mätning, uppskattning, geometri, statistik och sannolikhet. Därigenom 

kan matematik i utomhusmiljön användas för att beskriva världen och dess mönster. Det går 

att beskriva världen och mönster genom att undersöka hur naturområden, föremål och feno-

men kan uppskattas, räknas och mätas. Forskning visar att eleverna kan lära sig om exempel-

vis bråk och procentdelar inomhus med hjälp av pizzor eller dollar, men att det är något som 

kan förlängas genom att arbeta utomhus. Eleverna kan då istället uppskatta bråkdelen av hur 

stor del av himlen som består av moln, eller bestämma hur stor del av skolgården som består 

av asfalt respektive gräs (Bezanson & Killion, 2001).  

Forskning visar exempel på hur olika årskurser kan arbeta med att undersöka naturen. En 

förstaklass kan arbeta med att undersöka utomhusmiljön genom att mäta, räkna eller sortera 

föremål, vilket kan utveckla deras taluppfattning och även andra matematiska färdigheter. En 

femteklass kan leta efter mönster i vinklar som bildas av kvistar, och får därmed ett geomet-

riskt innehåll. Mellanstadieelever kan uppskatta olika kvantiteter av olika ytor utomhus, ex-

empelvis ytan på en damm, höjden på ett träd eller massan på en trädstam. Forskningen fram-

för att det finns många olika aktiviteter som kan anpassas för skolgården, men eftersom ingen 

skolgård är lik en annan, resulterar det i att lärare måste tänka efter och vara kreativa för att 

skapa utomhusaktiviteter (Bezanson och Killion, 2001).  

Forskning visar på ytterligare fem konkreta exempel på aktiviteter som lågstadiet kan 

göra i närområdet. Den första aktiviteten handlar om att leta efter mönster på skolgården. Den 

andra aktiviteten handlar om taluppfattning där elever kan räkna växter eller djur på skol- 

gården. Den tredje aktiviteten handlar om att undersöka vilka geometriska former som kan 

finnas i närområdet, som på lekplatser, i trädgårdar och på gångbanor. Den fjärde aktiviteten 

är att mäta saker i närområdet. Den femte aktiviteten handlar om att studera hur något för-

ändras över tid, till exempel temperatur, regn eller höjden på plantor. Dessutom visar forsk-
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ningen fyra exempel på aktiviteter som mellanstadieelever kan genomföra. Den första aktivi-

teten handlar om att använda skolgården för att samla in data om höjder, nummer eller om-

krets. Den andra aktiviteten handlar om de fyra räknesätten, att utifrån utomhusmiljön komma 

på olika räkneberättelser. Den tredje aktiviteten handlar om att identifiera, mäta och beräkna 

arean på geometriska former som upptäcks i närområdet. Den fjärde och sista aktiviteten 

handlar om mätning och uppskattning av längden eller höjden på något föremål (Bezanson & 

Killion, 2001). 

Forskning visar att ett annat sätt att undersöka naturområdet på, är genom att  

arbeta med problemlösningsaktiviteter. Alltså aktiviteter där eleverna arbetar med att finna en 

eller flera lösningar på en uppgift inom ett, för eleven ett tidigare okänt, problemområde. 

Forskning visar fem olika exempel på problemlösningsaktiviteter. Den första aktiviteten är att 

lista ut höjden på ett valfritt träd. Några lösningsförslag är att använda ett annat föremål eller 

en person som referens för att kunna uppskatta höjden, eller genom att tänka i förhållanden 

och proportioner, eller kilometer och skala. Den andra aktiviteten är att ta reda på hur djup en 

sjö är. Några lösningar är att använda ett rep och knyta fast det i en sten. Därefter släppa ner 

repet, och sedan mäta den blöta delen av repet för att se hur djupt det är. Den tredje aktiviteten 

är att mäta omkretsen på ett lönnlöv. Några lösningsförslag är att mäta med ett måttband, rita 

av lövet för att sedan mäta varje rak kant, eller ta en tråd runt en ritning av lövet för att sedan 

ta bort tråden och mäta dess längd. Den fjärde aktiviteten är att räkna ut hastigheten på rin-

nande vatten. Eleverna ska alltså räkna ut den ungefärliga hastigheten på vattnet som rinner 

från ett rör vid en sjö till en bäck. En lösning på detta är att lägga ett löv där vattnet började 

rinna, och se hur lång tid det tar innan det kommer ut i bäcken. Den femte och sista aktiviteten 

är att lista ut hur många grässtrån som finns i en kvadratdecimeter. Lösningar till detta är att 

räkna varje grässtrå, använda area, samt räkna ut hur många grässtrån det är på en kvadratcen-

timeter för att sedan få det till kvadratdecimeter (Hecht, 2014).   

Trädgårdsskötsel. Ytterligare ett sätt som forskningen beskriver att utomhusundervisning 

i matematik kan genomföras på är genom trädgårdsskötsel, och temat fördjupas med en teore-

tisk artikel (McCarty, Ford & Ludes, 2018). Trädgårdsskötsel går ut på att plantera olika väx-

ter och grönsaker. Genom att plantera blir det som ett riktigt jobb för eleverna, där de rör sig 

runt i ett tredimensionellt utrymme. Den matematiska aktiviteten kommer in då eleverna ska 

plantera till exempel morötter och rädisor, och då måste tänka på hur de ska dela upp träd-

gårdslandet för att allt ska få plats. Eleverna kan även mäta bäddarna som grönsakerna är od-

lade i. Under matematiklektioner som består av arbete med trädgårdsskötsel handlar det även 
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om att mäta tillväxtligheten och mönster som kan finnas. Eleverna kan se hur växtligheten 

växer och förändras med tiden (McCarty, Ford & Ludes, 2018). 

Trädgårdsskötsel är en aktivitet som kan ersätta arbetet i klassrummet för att göra roligare 

och enklare uppgifter utomhus. I klassrummet kan eleverna ibland få uppgifter som är svåra 

att lösa. Exempelvis ifall eleverna arbetar med geometriska figurer och gör beräkningar på 

dessa, kan det vara svårt att lösa dem på grund av att de är för abstrakta och komplexa. Får 

eleverna istället arbeta med trädgårdsskötsel får de en annan förståelse och lektionsinnehållet 

blir mer konkret och lättförståeligt, eftersom de får mäta och göra beräkningar på riktiga  

föremål (McCarty, Ford & Ludes, 2018).  

Verktyg. Temat verktyg är ett annat genomförande som forskning beskriver. Det handlar 

om att använda ett material som ett verktyg för att kunna genomföra en viss aktivitet, eller för 

att stödja arbetet med utomhusmatematik. Temat skiljer sig från de övriga då fokus ligger på 

ett genomförande med hjälp av ett konkret material, medan de andra snarare handlar om hur 

platsen och miljön kan användas på olika sätt. Temat verktyg innefattar digitala verktyg och 

naturföremål. Dessa underteman hör till temat verktyg då de är olika material eller redskap 

som utomhusmatematikens genomföranden kan använda sig av, i form av stöd och/eller hjälp-

medel. Undertemana skiljer sig åt då digitala verktyg är ett verktyg som människor har skapat 

och som behöver tas med från inomhusmiljön, medan naturföremål är ett verktyg som redan 

finns naturligt i miljön (Daher & Baya’a, 2011; Ashbrook, 2017). 

Digitala verktyg. Forskning visar att utomhusmatematik kan genomföras med hjälp av 

verktyg, och ett av dessa är användningen av digitala verktyg. Temat fördjupas med en empi-

risk artikel (Dahera & Baya´a, 2011). När det kommer till digitala verktyg beskriver forskning 

främst användningen av mobiltelefoner. Mobiltelefoner är något som används mycket i barns 

vardag, men det har använts desto mindre i undervisning, speciellt i matematik. Dock har in-

tegrationen av mobiltelefonen i undervisning börjat användas mer i inlärningen, både inomhus 

och utomhus. Forskning visar att användningen av mobiltelefoner kan fungera som ett stöd 

för social interaktion, samarbete och konstruktion av lärande. Mobiltelefonen är ett verktyg 

och ett konkret material för lärandet och blir ett sätt för elever att arbeta med varierande repre-

sentationer av matematiska objekt. I lärande med hjälp av mobiltelefoner möjliggörs fler av 

mobiltelefonens funktioner, såsom mobilitet, tillgänglighet, interaktivitet, verbal och röstkom-

munikation, att ta bilder eller spela in ljud och videos, mäta tid och överföra information. Alla 

dessa funktioner kan tillsammans med specifika applikationer underlätta autentiskt lärande, 

vilket gör att fler matematiska aktiviteter blir möjliga att utföra (Dahera & Baya´a, 2011). 
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Forskning beskriver olika applikationer och program som mobiltelefoner kan bestå av 

och som kan användas i utomhusmatematik. Det är program som Math4Mobile, vilket kan 

stötta lärandet i algebra och geometri. Programmet innehållet även en SMS-funktion som gör 

att eleverna kan vidarebefordra skärminnehållet till sina klasskamrater. En annan applikation 

är Graph2go, vilket har en algebraisk och grafisk funktion. Sedan beskrivs en applikation som 

heter Fit2Go, vilket innefattar att eleverna kan använda ett koordinationssystem. Utöver dessa 

applikationer finns det andra verktyg inom mobiltelefonen som kan användas för att utföra   

aktiviteter på skolgården, som exempelvis kamera och tidtagarur (Dahera & Baya´a, 2011). 

Forskning visar två konkreta exempel på hur mobiltelefoner har använts i matematik-

undervisningen utomhus. Den första aktiviteten handlade om att tända ett ljus och mäta höj-

den efter olika tidsperioder. Eleverna registrerade resultatet på ett papper, för att sedan föra in 

det i ett koordinatsystem via applikationen Fit2Go. Under hela genomförandet av aktiviteten 

skulle eleverna ta foton och spela in viktiga moment, för att dokumentera experimentet. Den 

andra aktiviteten handlade om att kasta en boll på olika sätt och mäta tiden och distansen för 

hur bollen färdas uppåt i luften och sedan ner till marken igen. Eleverna använde mobiltelefo-

nen som hjälpmedel för att ta tid med tidtagaruret. Eleverna skulle även ta bilder och spela in 

videos under genomförandet. Vissa elever använde koordinatsystemet för att registrera och 

räkna ut sitt resultat. I utomhusmatematik blir mobiltelefonen ett verktyg för att minnas, 

registrera och dokumentera ett resultat. Men det kan också bli ett verktyg för att kunna göra 

beräkningar. Det blir ett verktyg och konkret material för att underlätta och minnas genom-

förandet av en aktivitet (Dahera & Baya´a, 2011).  

Naturföremål. Ett annat verktyg som forskningen beskriver är användningen av 

naturföremål, och temat fördjupas med en teoretisk artikel (Ashbrook, 2017). Forskning visar 

att ett konkret material som kan användas i utomhusmatematik är naturföremål. Utomhusmil-

jön innehåller många föremål som fascinerar yngre barn. Beroende på vilken årstid det är, 

finns det olika varianter av naturföremål. Det kan vara föremål som pinnar, stenar, fjädrar, 

skal, ekollon eller löv. Alla dessa naturföremål kan vara en utgångspunkt för att undervisa 

barn i matematik. Objekten visar att matematik finns överallt, både hemma, i skolan och på 

vägen däremellan. Forskning beskriver att genom att använda naturföremål i kunskapsaktivi-

teter, som exempelvis hanteringen av föremål, blir barn bekanta med föremålens egenskaper. 

Exempelvis blir barn bekanta med både levande och icke-levande objekt som finns på ett ut-

omhusområde genom att samla föremål från det specifika området. Barnen lär känna föremå-

lens egenskaper, som att de kan vara släta, stickande, mjukt eller grovt (Ashbrook, 2017). 

Genom användandet av naturföremål som elever samlat utomhus kan eleverna få  
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logisk-matematisk kunskap, och forskning visar fem exempel på hur. Det första är genom  

klassificering, vilket innebär att de mentalt sätter ihop saker som är lika och separerar det som 

är olika. Den andra är seriation, vilket är att eleverna mentalt väljer olika föremål utifrån deras 

skillnader. Den tredje är antal, som är att eleverna räknar antalet föremål de har, alltså handlar 

det om numeriska förhållanden. Den fjärde är rumsliga förhållanden, som är att mentalt pla-

cera föremålen i en viss ordning beroende på var det varit placerade i utomhusmiljön. Den 

femte och sista är temporära förhållanden, vilket är att eleverna mentalt placerar föremålen 

beroende på vilken tid föremålet hittades (Ashbrook, 2017). 

Att samla och leka med föremål ger barn en anledning att tänka och kommunicera sina 

idéer om exempelvis siffror. Forskning visar ett mer konkret exempel på en matematisk  

aktivitet där eleverna samlar och använder naturföremål, för att utveckla sin taluppfattning 

och för att bygga upp sin förståelse för matematiska koncept. Aktiviteten går ut på att  

eleverna ska gå till ett specifikt område och samla föremål. När varje elev hittat ett visst antal 

föremål, lämnar de området. Eleverna får sedan räkna, sortera, jämföra, ordna och diskutera 

om sina föremål. Eleverna får berätta för övriga klasskamrater hur deras samling ser ut och 

vilken baktanke de haft. Detta bidrar till att eleverna ökar sitt ordförråd inom storleksmätning, 

som exempelvis “längre” eller “bredare”, samt andra attribut, som om föremålet är slätt eller 

ojämnt. Naturföremålen fungerar som ett konkret material i utomhusmatematik för att till ex-

empel se likheter, olikheter, mönster och antal (Ashbrook, 2017). 

Organisation. Temat organisation är ytterligare ett genomförande som forskning visar. 

Det handlar om hur lärare väljer att organisera sitt genomförande. Med organisation menas 

alltså på vilket sätt lärare arbetar med utomhusmatematik. Det som skiljer temat åt från de öv-

riga är att det handlar om hur och var lärare väljer att genomföra och arbeta med utomhus-

matematik, medan de andra temana handlar om hur miljön används i undervisningen eller 

vilka redskap som används i miljön. Temat består av undertemat ämnesövergripande arbete 

och undertemat en kombination av att vara utomhus & inomhus. Det som gör att dessa teman 

är underteman till organisation är att de båda handlar om på vilket sätt lärare väljer att arbeta 

med utomhusmatematik. Det som skiljer dessa teman åt är att det ena handlar om lektionsin-

nehållet i form av att eleverna ska lära sig i olika ämnen, medan det andra handlar om var 

undervisningen ska bedrivas (Smart & Marshall, 2007; Ashbrook, 2016). 

Ämnesövergripande arbete. Forskning visar att utomhusmatematik främst organiseras 

genom att vara utomhus, och temat fördjupas med en teoretisk artikel (Smart & Marshall, 

2007). Utöver att vara utomhus visar forskningen att utomhusmatematik kan organiseras ge-
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nom att arbeta ämnesövergripande. Ett sätt som utomhusmatematik kan organiseras på är där-

med genom att kombinera matematik med andra ämnen. Ämnesövergripande arbete handlar 

om ett genomförande där utomhusmatematik organiseras tillsammans med ett ämne. Det van-

ligaste ämnet som forskning visar att utomhusmatematik kombineras med är naturvetenskap. 

Det handlar om att aktiviteten som genomförs bidrar med kunskap i fler än ett ämne och att 

eleverna kan lära sig att koppla samman ämnen med varandra. Ett matematiskt innehåll kan 

ibland ses som isolerat och irrelevant i förhållande till elevernas vardagliga erfarenheter. Ge-

nom att integrera matematik med ett annat ämne i matematiska aktiviteter, blir det en större 

koppling till elevernas vardag och det kan utvidga matematiska koncept till nya sammanhang 

(Smart & Marshall, 2007).  

I Artikeln ges ett exempel på en konkret aktivitet där läraren integrerar matematik och na-

turvetenskap i ett arbete med geometriska former. Eleverna kan gå ut på en geometrisk jakt 

för att undersöka vilka geometriska former som finns i närområdet. De kan bland annat under-

söka växter och andra naturföremål, som exempelvis former på löv, bänkar, blommor eller 

bär, för att se vilka geometriska former de består av. Eleverna observerar och undersöker de 

geometriska formerna med hjälp av sina kunskaper i geometri i kombination med deras kun-

skaper om vetenskapliga undersökningar. Eleverna kan till exempel upptäcka att venen på ett 

löv sammanfogades till en vinkel eller  att kamrarna i en bikupa är formade som en hexagon. 

Under genomförandet kan eleverna fotografera de geometriska formerna som de upptäckt och 

observationerna skrivas ner i vetenskapliga anteckningsböcker (Smart & Marshall, 2007). 

Ett annat sätt att integrera matematik med naturvetenskap som exemplifieras i artikeln är 

att arbeta med djur. Exempelvis ifall eleverna i en naturvetenskapslektion ska arbeta med djur, 

kan de koppla in matematiken genom att undersöka vilka geometriska former djur består av. 

Eleverna kan till exempel få fram att geometriska mönster på djur hjälper till att kamouflera 

dem i sin naturliga livsmiljö för att skydda sig mot rovdjur, samt att symmetrin av fåglar- och 

fjärilsvingar har betydelse för att de ska kunna flyga. Även de triangelformade huggtänderna 

som köttätare har var geometriska former. Slutsatserna från denna lektion blir att mycket  

geometri kan hittas i djurvärlden, och att dessa geometriska former dessutom bidrar till en viss 

funktion för djuren (Smart & Marshall, 2007).  

Kombination av inomhus & utomhus. Ett annat sätt att organisera utomhusmatematik på 

som forskningen visar är att kombinera inomhusundervisning med utomhusundervisning. Te-

mat fördjupas med en teoretisk artikel (Ashbrook, 2016). Ett sätt att kombinera inomhus- och 

utomhusundervisning på som forskning beskriver är att först ha en introduktion i klassrummet 

om ämnesområdet och vad eleverna ska göra och därefter kan eleverna gå ut i naturen. När 
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eleverna är ute kan de applicera den teori som de tagit del av i klassrummet. Utomhus kan ele-

verna till exempel observera något i närområdet, eller samla in naturföremål som kan använ-

das för vidare undervisning. Exempelvis kan de i undersökandet av skolgården ta med löv, 

frön eller döda insekter som kan användas för observationer. Till sist kan kombinationen bestå 

av att återigen gå in i klassrummet och sammanställa vad de gjort ute, eller vilka föremål de 

har med sig in, och hur det kan kopplas till ämnesområdet de arbetar med (Ashbrook, 2016).  

Forskningen beskriver ett mer konkret exempel på hur en lektion består av denna kombi-

nation. Uppgiften handlar om att eleverna ska undersöka ett område för att sedan skapa konst 

med hjälp av naturföremål. Inledningsvis befinner de sig inne i klassrummet där barnen får 

berätta om deras erfarenheter av naturen, till exempel vad de har sett utomhus. Sedan ska lära-

ren berätta för barnen vad de kommer att göra under lektionen och vad det handlar om. Efter 

det tar läraren med eleverna ut för att samla in naturföremål, men innan det behöver läraren 

påminna eleverna om att inte plocka levande djur, eller plantor och svampar som är giftiga. 

De ska heller inte ta med skräp, då det inte tillhör naturen. Under genomförandet uppmuntrar 

läraren eleverna i att göra observationer, att se detaljer med hjälp av ett förstoringsglas, och att 

dela sina upptäckter med klasskamraterna genom att fotografera. De går sedan tillbaka till 

klassrummet och eleverna får då visa vad de har samlat in. Eleverna ska till sist göra ett col-

lage eller skapa konst där de använder sina insamlade föremål och bilderna de tagit 

(Ashbrook, 2016).  

Fördjupning av forskningsfråga 2 – Varför är det gynnsamt att bedriva ut-

omhusmatematik för elever och lärare?  
Detta avsnitt berör två huvudsakliga teman för att besvara den andra forskningsfrågan.  

Forskningsfrågan besvaras genom att beskriva olika anledningar till varför det är gynnsamt att 

genomföra utomhusmatematik. När det framkommer varför det är gynnsamt, vet vi ifall de 

genomföranden som forskningen beskrivit kan bidra till en konstruktiv och givande lärandesi-

tuation. Avsnittet grundas på sju empiriska artiklar.  

Varför utomhusmatematik är gynnsamt för elever. Framträdande i forskningen är att 

det är gynnsamt att undervisa matematik i en utomhusmiljö, då forskning indikerar på många  

viktiga fördelar som miljön kan bidra med i undervisningen. En av fördelarna är att innehållet 

blir mer relevant då det kan kopplas till verkligheten. Lärandet utomhus är aktivt och involve-

rar alla individer i att lära sig genom det de gör, möter och upptäcker. Ytterligare en fördel 

med utomhusmatematik som forskning visar är att det finns många medierande artefakter, ex-
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empelvis djur, växter och naturföremål. Det finns även utrymmen som kan vara svåra att re-

plikera i en inomhusmiljö (Christie, Beames & Higgins, 2016). Funktioner i miljön som kan 

användas, och som inte finns inomhus, är exempelvis byggnader, vägar, trädgårdar, lekplatser 

och skogar. Utemiljön har unika egenskaper och mycket tillgång till material som kan använ-

das som verktyg för lärande (Quibell, Charlton & Law, 2017). Därmed är miljön rik på möj-

ligheter för att utveckla matematisk kunskap, färdigheter och förståelse (Moffett, 2010). Ex-

empelvis bidrar genomförandena att undersöka naturen i närområdet och att använda naturfö-

remål till möjligheter för att utveckla matematiska kunskaper.  

Utomhusmatematik ökar möjligheten att se en koppling mellan utbildning, hemliv, miljö 

och framtid (Dyment, 2008). Utomhusmatematik kan dessutom bidra till ett bredare perspek-

tiv för hälsa, stads - och landsbygdsutformning, miljö- och samhällsutveckling samt utbild-

ning för hållbar utveckling (Christie, Beames & Higgins, 2016). Gynnsamheter för elever vi-

sar sig i de studier som utgör datamaterial för denna litteraturstudie, det ger eleverna förbätt-

rad inlärning, positiva upplevelser, ökat engagemang och motivation samt en positiv personlig 

utveckling. Dessa kategorier beskrivs mer utförligt under respektive rubrik nedan.  

Förbättrad inlärning. En anledning till varför utomhusmatematik är gynnsamt är att det 

kan förbättra elevernas inlärning. Bland annat påverkas inlärningen positivt eftersom elever 

som lär sig utomhus minns lektionsinnehållet bättre och eftersom inlärningsmiljön bidrar till 

interaktion mellan elever och lärare. Quibell, Charlton och Law (2017) visar i en studie med 

hjälp av kontrollgrupper att elever som varit utomhus presterade bättre än de elever som end-

ast befann sig inomhus. De som var utomhus förbättrades snabbare, vilket tyder på att utom-

husmatematik kan ha en gynnsam påverkan på barnens långsiktiga inlärning. (Quibell, Charl-

ton & Law, 2017). Alltså förbättrar genomförandet av utomhusmatematik med en kombinat-

ion av utomhus och inomhus elevernas inlärning i matematik (Christie, Beames & Higgins, 

2016). Aktiviteter som sker utomhus kan även bidra till kunskaper i fler ämnen, och därmed 

är utomhusmatematik en undervisningsform som möjliggör genomförandet av en kombination 

med andra ämnen (Carter, Fox & Fletcher, 2012).  

Ett sätt att stödja elevernas inlärning på är genom att använda mobiltelefoner. Det kan 

hjälpa eleverna att minnas själva genomförandet. Det kan underlätta autentiskt lärande, vilket 

gör att fler matematiska aktiviteter blir möjliga att genomföra. Dock kan mobiltelefonen även 

användas inomhus och få samma effekter (Daher & Baya´a 2011). Ytterligare något som  

utomhusmatematik bidrar till, som leder till att inlärningen förbättras, är att eleverna kan  

använda alla sina sinnen, vilka är syn, hörsel, lukt, känsel och beröring. Användningen av alla 

sinnen möjliggör ett rikare lärande som också blir mer uppmärksammat för barnen (Quibell, 
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Charlton & Law, 2017). Lärandet blir mer levande då eleverna kan hantera, röra, lukta och 

kanske till och med smaka på materialet som lärandet utgår från (Dyment, 2008). Ett exempel 

på ett genomförande av en utomhusaktivitet som möjliggör att alla sinnen används är träd-

gårdsskötsel, vilket forskning menar kan förbättra elevernas prestationer och skolbeteende 

(Carter, Fox & Fletcher, 2012). I en annan studie gjord av Moffett (2010) drog forskaren slut-

satsen att barn hade större möjlighet att tillämpa sina matematiska kunskaper, färdigheter och 

förståelse på ett bättre sätt när det var i verkliga situationer och meningsfulla sammanhang. 

Forskning beskriver att något som är gynnsamt med utomhusmatematik är att eleverna får 

större utrymme till att delta i och påverka inlärningsprocessen. Utomhusmatematik erbjuder 

alltmer autonoma lärandeerfarenheter, vilket innebär att det skapas fler möjligheter för  

eleverna att ha inflytande i sitt lärande (Christie, Beames & Higgins, 2016). Barnen får  

genom utomhusmatematik större möjlighet att aktivt delta i lärandet och dela sina tankar, 

idéer och reflektioner med sina klasskamrater och sin lärare. Eleverna kan röra sig och  

interagera på ett annat sätt än när de sitter i klassrummet, då bänkarna kan hindra dem från  

interaktion och att dela med sig av sina idéer (Quibell, Charlton & Law, 2017). Elevernas 

kunskap, medvetenhet och kontroll över sina egna inlärningsprocesser förbättras i utomhus-

matematik. Det förbättras eftersom utomhusmiljön uppmuntrar eleverna till att fatta beslut, 

lösa problem och växa sitt förtroende för sina förmågor (Quibell, Charlton & Law, 2017). 

Positiva upplevelser. Forskning visar att elever har positiva upplevelser av utomhusmate-

matik. När eleverna går från att vara i en inomhus och bokcentrerad miljö till en utomhus och 

naturcentrerad miljö, leder det till ett mer meningsfullt sammanhang för eleverna (Dyment, 

2008). Upplevelsen av att vara ute i naturen kan skapa glädje och bidra till positiva minnen, 

samt verkar elever tycka om att ha utomhusmatematik (Moffett, 2010). I en studie gjord av 

Christie, Beames och Higgins (2016) har majoriteten av eleverna som deltagit sagt att de 

tycker om utomhusmatematik. Exempelvis verkade genomförandet av att undersöka naturen 

bidra till att eleverna fick positiva upplevelser och tyckte att det var roligt att vara utomhus. 

Elever som deltagit i Quibell, Charlton och Laws (2017) studie har uttalat sig om att det varit 

roligt och att de lärt sig mycket eftersom de fick göra mycket roliga aktiviteter. Därmed resul-

terade studien i en upptäckt av att arbete utomhus lett till stort intresse och stor glädje.  

Forskning visar att ytterligare en anledning till varför det är gynnsamt med utomhusmate-

matik är att det är en möjlighet att förbättra elevernas inställning till miljön. Utomhusmatema-

tik bidrar till en positiv utveckling för elevernas eget ansvar och samarbete, deras nyfikenhet 

samt deras relation till naturen (Quibell, Charlton & Law, 2017). Genom undervisningen kan 
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eleverna få en känsla av att de är en del av skolgården och därmed minskar vandalism, beteen-

den förbättras och en större känsla av tillhörighet till skolan främjas (Moffett, 2010). Studier 

gjorda av Fisher-Maltes och Zimmerman (2015) samt Carter, Fox och Fletcher (2012) visar 

att elevers attityder förändras positivt gentemot miljön efter att de haft mer undervisning ut-

omhus. Attityderna förändras framförallt efter att de genomfört utomhusmatematik genom 

trädgårdsskötsel.  

Engagemang och motivation ökar. Upplevelsen av att vara utomhus, i frisk luft, kan  

motivera elever (Moffett, 2010) och dessutom inspirera elever som har svårt för att lära sig i 

klassrummet (Dyment, 2008). Även entusiasm beskrivs som en betydande fördel och en 

viktig faktor (Quibell, Charlton & Law, 2017). Forskning menar att en fördel med undervis-

ning utomhus är att eleverna blir engagerade i lärandeprocessen (Dyment, 2008). Ett sätt att 

engagera eleverna på är exempel att genomföra utomhusmatematik genom trädgårdsskötsel, 

vilket inte bara engagerar eleverna i aktiviteten, utan även som samhällsmedborgare (Carter, 

Fox & Fletcher, 2012; Quibell, Charlton & Law, 2017). Utomhusmatematik är ett tillväga-

gångssätt för lärande som blivit allt viktigare för att engagera eleverna i lärandeinnehållet.  

Exempelvis väcker det högre engagemang från elever som är blyga och som inte är högpreste-

rande i klassrummet (Christie, Beames & Higgins, 2016).  

Den personliga utvecklingen påverkas positivt. Ytterligare något som är gynnsamt är att 

utomhusmatematik främjar elevernas kognitiva, personliga och sociala utveckling (Moffett, 

2010). Utomhusmatematik kan påverka eleverna positivt när det kommer till deras socioemot-

ionella välbefinnande. Det socioemotionella välbefinnandet inkluderar bland annat elevernas 

hälsa och självkänsla, självmedvetenhet och ledarskap (Quibell, Charlton & Law, 2017).  

Utomhusmatematik erbjuder äkta sammanhang där barn kan utveckla många färdigheter. 

Utomhusaktiviteterna som kan förekomma kan hjälpa de elever som är underpresterade och 

bidra väsentligt till deras personliga, sociala och emotionella utveckling. Utomhusaktiviteter 

bidrar dessutom till ökad fysisk aktivitet, vilket resulterar i att barnens fysiska kondition, ko-

ordination och allmänna välbefinnande ökar (Moffett, 2010). 

Forskning visar att utomhusmatematik är gynnsamt då det bidrar till att elever kan ut-

veckla ett kritiskt tänkande. Det kritiska tänkandet utvecklas eftersom undervisningsformen 

kräver att elever ifrågasätter, aktivt undersöker och samlar in information innan de kan dela 

sina tankar och det de kommer fram till med varandra (Christie, Beames & Higgins, 2016). 

Dyments (2008) studie visar att elever som haft möjlighet att delta i utomhusmatematik har 

visat en ökad förmåga att tänka kognitivt och kritiskt, vilket resulterat i ett förbättrat resultat 
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på tester. Ytterligare en studie gjord av Christie, Beames och Higgins (2016) visar att utom-

husmatematik ger möjligheter att använda det kritiska tänkandet, särskilt när det gäller att as-

similera, utvärdera och organisera information. De får använda sitt kritiska tänkande då ele-

verna genom utomhusaktiviteter blir stimulerade att själva upptäcka frågor som kan ställas till 

naturen, utifrån sina erfarenheter. De kunde inspireras utomhus genom att titta, uppleva, dis-

kutera och interagera med det omgivande landskapet.  

Forskning betonar att kritiskt tänkande bör existera både inne och utanför klassrummet, 

då bristen på kritiskt tänkande har viktiga konsekvenser som sträcker sig bortom klassrummet. 

Genom att kombinera både inomhus- och utomhusaktiviteter bidrar det till att det kritiska  

tänkandet kan utvecklas (Christie, Beames & Higgins, 2016).  

Varför utomhusmatematik är gynnsamt för lärare. Ytterligare något som forskning 

indikerar är gynnsamt med utomhusmatematik är att det kan bidra med fördelar för lärare. 

Fördelarna kan vara att lärare får ökad flexibilitet, både inom och mellan ämnesgränser. Den 

ökade flexibiliteten kan därmed fås genom genomförandet att kombinera matematik med 

andra ämnen. Utomhusmatematik ger större utrymme till att tillämpa sina yrkeskunskaper, 

samt bidrar till kunskap och kreativitet för att ha varierande och givande utbildningsupplevel-

ser (Christie, Beames & Higgins, 2016).  

Många lärare har upplevt en brist på kompetens och förtroende när det gäller utomhus-

matematik (Christie, Beames & Higgins, 2016; Dyment, 2008: Moffett, 2010). Det handlar 

om att lärarna känt sig rädda för att förlora kontrollen, då klassrummet erbjuder kännedom 

och säkerhet, vilket de inte upplevt att de haft på samma sätt utomhus (Dyment, 2008). Mof-

fetts (2010) studie visar hur lärare blev inspirerade, motiverade och tryggare i att utnyttja ut-

omhusmiljön för att undervisa matematik, efter att de fått testa på denna undervisningsform 

ett flertal gånger. Även lärarstudenter fick testa att genomföra utomhusmatematik, vilket re-

sulterade i att de utvecklade en större medvetenhet om potentialen inom utomhusmiljön för att 

berika matematikundervisningen. Erfarenheter som lärarna får av att genomföra utomhus-

matematik bidrar till att deras kompetens och förtroende höjs. Desto mer lärare är ute, och ex-

empelvis genomför undervisningen genom att undersöka naturen i närområdet, desto tryggare 

blir de att genomföra utomhusmatematik (Moffett, 2010).  

Diskussioner och slutsatser 
Diskussionen inleds med en kort sammanfattning av huvudresultaten, med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar. Detta följs av en resultatdiskussion som anknyter till  
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studiens bakgrund och motiv, samt vad studien bidrar med. Efter detta kommer en beskriv-

ning av konsekvenser för undervisning baserat på studiens resultat. Därefter kommer en 

metoddiskussion som berör reflektioner av arbetets tillvägagångssätt, de val som gjorts och 

vilka brister som kan finnas. Till sist kommer implikationer för fortsatt forskning beröras.   

Kort sammanfattning av huvudresultaten 
Syftet med undersökningen var att beskriva forskningsfältet. Studien indikerar att forsk-

ning om utomhusmatematik genomförs i olika delar av världen. Forskningsfältet består av 

både teoretiska och empiriska artiklar, men de teoretiska är en majoritet.  

Ett av målen med litteraturstudien var att ta reda på hur forskningsfältet ser ut  

genom att undersöka vad forskningen säger om utomhusmatematikens genomförande. Studi-

ens analys kom fram till tre huvudteman, miljö, verktyg och organisation. 

• Miljö består av två underteman. Undersökning av naturen i närområdet är det första 

och handlar om att kunna utnyttja omgivningen runt om skolan i undervisningen (Be-

zanson & Killion, 2001). Trädgårdsskötsel är det andra och handlar om att eleverna får 

plantera olika plantor och grönsaker och se hur de växter (McCarty, Ford & Ludes, 

2018).  

• Verktyg består av underteman digitala verktyg och naturföremål. Digitala verktyg 

handlar om användningen av mobiltelefonen som stöd och verktyg i undervisningen 

(Dahera & Baya´a, 2011). Naturföremål är föremål som finns i naturen som eleverna 

kan använda sig av i undervisningen (Ashbrook, 2017). 

• Organisation består av ämnesövergripande arbete, att kombinera matematik med andra 

ämnen (Smart & Marshall, 2007). Temat består även av en kombination av inomhus 

och utomhus som innebär att eleverna får vara både inomhus och utomhus i undervis-

ningen (Ashbrook 2016).  

Det andra målet med studien var att undersöka varför det enligt tidigare forskning är 

gynnsamt att bedriva utomhusmatematik. Forskning indikerar varför utomhusmatematik kan 

vara gynnsamt för elever och för lärare.  

• Varför det är gynnsamt med utomhusmatematik för elever är eftersom det kan för-

bättra elevernas inlärning, de får positiva upplevelser, deras engagemang och motivat-

ion ökar och till sist påverkas deras personliga utveckling positivt (se Quibell, Charl-

ton & Law, 2017; Christie, Beames & Higgins, 2016; Dyment 2008; Moffett 2010; 

Fisher-Maltes & Zimmerman, 2015; Carter, Fox & Fletcher, 2012; Daher & Baya´a 

2011).  
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• Varför det är gynnsamt för lärare beror på att de får ökad flexibilitet både inom och 

mellan ämnesgränserna. Lärare har fått ökad kompetens och ökat förtroende för utom-

husmatematik (Christie, Beames & Higgins, 2016; Dyment, 2008; Moffett, 2010). 

Resultatdiskussion 
Studien har bidragit med ny kunskap för oss som blivande lärare eftersom vi nu vet hur 

utomhusmatematik kan användas som en undervisningsform, och att det har betydande  

fördelar. Vår studie bidrar alltså med kunskap om hur utomhusmatematik kan genomföras på 

en vetenskaplig grund, och på vilka olika sätt det är gynnsamt för elever och lärare. Studien 

stödjer dessutom tidigare forskning eftersom studiens resultat stämmer överens med vad tidi-

gare forskning sagt om utomhusmatematik.  

Centralt i definitionerna av begreppet utomhusmatematik har varit att det är en inlär-

ningsaktivitet i matematik som sker i en utomhusmiljö (Haji, Abdullah, Syafdi, Maizora 

&Yumiati, 2017; Nilsson, Sollervall & Milrad, 2009; Fägerstam, 2012). Att det sker i en ut-

omhusmiljö är även något som varit centralt genom hela studiens resultat och i alla de genom-

föranden som framkommit i studiens olika teman. Utomhusmatematik har även definierats 

som en miljö där elever kan lära sig ett matematiskt innehåll och att det kan underlätta för bar-

net att förstå det matematiska materialet och innehållet (Haji, Abdullah, Syafdi Maizora 

&Yumiati, 2017). Detta stärks av studiens resultat, då forskning visar att barn hade större 

möjligheter att utveckla matematiska kunskaper, färdigheter och förståelse ifall de var i en ut-

omhusmiljö (Moffett, 2010). Studiens resultat visar alltså på samma innebörd av utomhus-

matematik som beskrivs i studiens bakgrund, och därmed har dessa definitioner stärkts av stu-

diens resultat.  

Enligt tidigare forskning domineras matematikundervisningen i hög grad av läromedels-

undervisning (Nationellt centrum för matematikutveckling, 2001). Studiens resultat visar dock 

att utomhusmatematik bidrar till att gå ifrån arbetet i matematikboken och genom att under-

visa genom utomhusmatematik kan eleverna genomföra flera olika aktiviteter som är svåra att 

genomföra i en inomhusmiljö (Christie, Beames & Higgins, 2016). Resultatet visar även att 

det finns funktioner som kan användas i utomhusmiljön som inte finns i inomhusmiljön. Ut-

omhusmiljön bidrar därmed till unika egenskaper och mycket tillgång till material som kan 

användas som verktyg för lärandet (Quibell, Charlton & Law, 2017). 

Skolans uppdrag är att undervisningen ska bygga på varierande arbetssätt genom  

varierande sammansättningar av arbetsformer och innehåll (Skolverket, 2018), men trots det 

är ett problem för matematiken att det kan vara enformigt och svårt (Häggblom, 2013).  
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Resultatet i denna studie visar hur utomhusmatematik kan bidra till att motverka svårigheterna 

då forskningen beskriver hur utomhusmatematik kan användas som ett komplement till under-

visningen inomhus (Christie, Beames & Higgins, 2016). Det blir ett sätt att använda varie-

rande arbetsformer och innehåll eftersom utomhusmatematik kan kombineras med andra äm-

nen. Genom att integrera matematik med ett annat ämne i matematiska aktiviteter, blir det en 

större koppling till elevernas vardag, vilket kan utvidga matematiska koncept till nya sam-

manhang (Smart & Marshall, 2007).  

Tidigare forskning har visat att det inte finns mycket systematisk sammanställd forskning 

om utomhusmatematik (Fägerstam & Samuelsson 2014). Det stärktes tidigt i arbetets gång då 

det via sökningar i Googles sökmotor och i litteratur främst framkom tips och idéer från lärare 

för hur det kan genomföras, men det framkom inte vilken vetenskaplig grund aktiviteterna vi-

lade på. Resultatet av studien visar även att majoriteten av artiklarna som studien grundar sig 

på är av teoretisk karaktär, under vetenskapligt granskade former. Forskningsfältet består till 

stor del av lärare som delar sina erfarenheter med varandra, snarare än forskare som gjort 

undersökningar, vilket kan vara en anledning till att vi i studien inte funnit lika mycket empi-

risk forskning. De teoretiska artiklarna är granskade, men eftersom de endast berättas av nå-

gon, vet vi inte vilken vetenskaplig grund de egentligen vilar på. De artiklar som är empiriska 

visar att vissa områden inom utomhusmatematik är beforskade och därmed finns det till viss 

del vetenskapliga belägg för hur utomhusmatematik kan genomföras och att det är gynnsamt 

att bedriva denna undervisningsform. Dock är det möjligt att denna forskning inte nått ut till 

verksamheten ännu. 

Då majoriteten av artiklarna är teoretiska, är det heller inte konstigt att vi inte sett några 

negativa konsekvenser eller varför det inte är gynnsamt att bedriva utomhusmatematik. Det 

framgår förmodligen inte varför det inte är gynnsamt eftersom forskningsfältet till stor del be-

står av att lärare själva beskriver sina aktiviteter, istället för att någon forskare har gjort empi-

riska undersökningar. Dock indikerar de empiriska studierna, som består av både fallstudier 

och effektstudier, på att det anses vara gynnsamt.  

Många av de resultat den aktuella litteraturstudien kommit fram till har en klar koppling 

till det sociokulturella perspektivet. När eleverna använder och utnyttjar miljön och de natur-

föremål som finns använder de sig av medierande redskap (Christie, Beames & Higgins, 

2016). De medierande redskapen kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Det är de 

fysiska redskapen som används och utnyttjas, vilket också kan kallas för materiella redskap 

(Säljö, 2014a). Genom att använda naturföremål i undervisningen bidrar det till att utomhus- 
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matematik är en aktivitet som kan involvera barnen genom praktiska föremål, alltså genom de 

materiella redskapen. Det finns ett intellektuellt redskap som är det språkliga redskapet (Säljö, 

2014a), vilket används då eleverna i utomhusmatematik ofta tvingas sätta ord på sina tankar, 

vilket utvecklar elevernas kritiska tänkande. Genom att eleverna utvecklar ett kritiskt tän-

kande leder det till de kan kommunicera och interagera med andra elever och lärare (Christie, 

Beames & Higgins, 2016), vilket det sociokulturella perspektivet till stor del handlar om. Re-

sultatet i studien visar att barn genom utomhusmatematik kan få större möjlighet att aktivt 

delta i lärandet och dela sina tankar, idéer och reflektioner med klasskamrater och lärare 

(Quibell, Charlton & Law, 2017). Detta är även ett lärande som den sociokulturella teorin be-

skriver som centralt, då kommunikationen inom det sociokulturella perspektivet bygger på 

delaktighet mellan individer (Säljö, 2014b). 

Konsekvenser för undervisning.  
Resultatet av studien kan få ett flertal konsekvenser för undervisningen. En del av  

studiens resultat visar att utomhusaktiviteter kan bidra till ökad fysisk aktivitet, vilket leder till 

att barnens fysiska kondition, koordination och allmänna välbefinnande ökar (Moffett, 2010). 

Undervisningsformen resulterar därmed i att elever får mer motion och naturlig rörelse, vilket 

främjar elevernas utveckling.  

Ytterligare en konsekvens för undervisningen är att utomhusmatematik bidrar till att mot-

verka ett enformigt arbetssätt, eftersom resultatet av studien visar att utomhusmatematik kan 

fungera som ett komplement till undervisning inomhus (Christie, Beames & Higgins, 2016). 

Studiens resultat visar att lärare tidigare saknat självförtroende och kompetens för att  

genomföra utomhusmatematik, men att de desto mer de använt undervisningsformen fått ökad 

kompetens och självförtroende (Dyment, 2008). Det är ett resultat som kan resultera i att  

lärare vågar testa på att genomföra utomhusmatematik mer, för att bli tryggare med denna 

undervisningsform. Alltså kan resultatet leda till att lärares självförtroende ökar.  

Studien bidrar till att lärare kan få en hel del tips och idéer för hur utomhusmatematik ge-

nomförs, genom vetenskapligt granskade artiklar och genom vetenskapligt grundade studier. 

De kan få tips och idéer eftersom studiens första forskningsfråga syftat till att fördjupa hur ut-

omhusmatematik genomförs, baserat på tidigare forskning. Den andra forskningsfrågan bidrar 

till att ge en positiv bild av utomhusmatematik och vilka fördelar det kan ha för både lärare 

och elever i undervisningen.  

Metoddiskussion 
I alla forskningsstudier behöver beslut fattas och val göras, och det kan alltid göras på ett 

annorlunda sätt. Genom arbetet med det utvalda materialet, tematiseringen och analysen har 
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det lett till en relativt omfattande hantering av en stor mängd data. Alla val som gjorts har inte 

alltid varit självklara eller träffsäkra. I slutändan måste resultatet och analysen därför  

betraktas som en personlig tolkning även om mått och steg har vidtagits för att behålla en så 

objektiv hållning som möjligt.  

Söksträngen och de sökord som valts är ett av flera val som gjorts i detta arbete som kan 

påverka resultatet. Eftersom specifika ord och synonymer valts ut i sökningen, kan det resul-

tera i att andra artiklar kan gå förlorade då andra synonymer har använts. Det finns en risk för 

att de ord och synonymer som användes i denna studie, inte stämmer överens med vad andra 

forskare ser som relevanta termer. De ord vi framförallt är fundersamma över är de synony-

mer som användes för undervisning. Vi var osäkra över de synonymerna eftersom det var 

svårt att veta vilka engelska ord som bäst fångar upp undervisning. Söksträngen för studien 

har bearbetats ett flertal gånger och breddats genom att använda ett flertal synonymer, för att 

undvika problematiken. Dock finns det alltid en risk för att valet av sökord inte täcker upp 

forskningsfältet på ett optimalt sätt. I slutändan valdes 34 artiklar av 149, vilket skulle kunna 

indikera att söksträngen trots bearbetningen inte varit helt fulländad. 

Till grund för studien användes endast databasen ERIC, vilket medför att forskning som 

publiceras på andra databaser inte nåddes. Om andra databaser hade använts i sökprocessen, 

hade annan forskning kunnat upptäckas, som nu har missats. ERIC är en internationell data-

bas, där flertalet av artiklarna är publicerade på engelska. Detta kan leda till att djupet på ar-

tiklarna inte förstås på samma sätt som om de hade varit skrivna på svenska, eftersom vi 

kanske inte har förstått hela innehållet på rätt sätt. Artiklarna som valdes till studien lästes 

dock noggrant ett flertal gånger för att få en så bra och djup förståelse för innehållet som möj-

ligt, för att försöka undgå denna problematik.  

En begränsning som upptäcktes under arbetsgången var att alla artiklar inte fanns till-

gängliga i fulltext via Örebro universitet. Det kan leda till att resultatet blir snedvridet då vi 

inte fick tillgång till alla artiklar som var relevanta i fulltext samt att vi inte har fått en bild av 

hela forskningsfältet. I detta fall fanns 24 av 34 artiklar i fulltext, vilket motsvarar cirka 70%. 

I bakgrundsarbetet för denna studie klargjordes att det inte finns mycket systematiskt 

sammanställd forskning. I arbetets gång upptäcktes att forskningen är begränsad, och den 

forskning som fanns var relativt begränsad till teoretiska studier. Genom att det inte fanns 

mycket empirisk forskning, kan det leda till en svårighet att genomföra en systematisk littera-

turstudie. Men eftersom syftet med denna studie var att beskriva hur forskningsfältet ser ut för 

utomhusmatematik, samt vad forskningen säger om hur det genomförs och varför det är gynn-

samt, ansåg vi att en systematisk litteraturstudie var den bästa metoden för att uppnå syftet. 
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Eftersom det upptäcktes att det inte finns mycket empirisk forskning, skulle det kunna tyda på 

att det inte har genomförts mycket empiriska undersökningar för utomhusmatematik. Ef-

tersom studien till stor del består av teoretiska artiklar istället för empiriska, kan det leda till 

minskad trovärdighet för studien. Det kan leda till minskad trovärdighet eftersom studien till 

stora delar består av delade erfarenheter, och inte av något som undersökts. Vi valde trots det 

att ta med både de teoretiska och empiriska artiklarna då syftet var att ge en bild av hur hela 

forskningsfältet ser ut. Det är ett faktum att de teoretiska artiklarna är en stor del av forsk-

ningsfältet, och därför behöver det också komma fram i resultatet för studien. Hade vi exklu-

derat de teoretiska artiklarna hade det gett en felaktig bild av forskningsfältet.   

Studien hade en tematisk innehållsanalys med en induktiv ansats, vilket har lett till att de 

teman som denna studie grundar sig på, inte har varit förutbestämda. Teman har istället vuxit 

fram ur datamaterialet. Om vi hade haft förutbestämda teman hade forskningsfältet begränsats 

genom att vi hade utgått från specifika områden och uteslutit andra områden. Vi valde att inte 

ha några förutbestämda teman då vi ville få med hela forskningsfältet för utomhusmatematik, 

och få en bild av vilka områden som finns beforskade. En begränsning skedde dock för andra 

forskningsfrågan, då vi endast undersökte varför det är gynnsamt, och inte varför det inte är 

det. Till en början var tanken att undersöka både för- och nackdelar, men eftersom vi i över-

siktsläsningen upptäckte att det inte beskrevs anledningar till varför det inte varit gynnsamt, 

valde vi bort den delen av forskningsfrågan. Den valdes bort eftersom vi inte hade kunnat be-

svara den fullt ut.  

Denna studie är avgränsad till att undersöka utomhusmatematik i förhållande till årskurs 

f-6. Det som upptäcktes i det manuella urvalet, av de ursprungliga 149 artiklarna, var att det 

var förvånansvärt många artiklar som handlade om äldre barn i högstadiet och gymnasiet samt 

förskolan, och desto färre som handlade om den åldersgrupp vi undersökte. Därmed upptäck-

tes det vid urvalsprocessen att utomhusmatematik kan genomföras i alla åldrar. Det kan öppna 

upp för möjligheten att se utomhusmatematik som mer än bara lek för förskoleelever, utan till 

att det faktiskt kan användas i riktiga lärandesituationer i hela grundskolan.  

Om vi hade gjort om litteraturstudien hade vissa val förmodligen sett annorlunda ut. Vi 

hade fortfarande haft fokus på hur utomhusmatematik genomförs, eftersom det enligt litteratur 

och egna erfarenheter verkar finnas bristande kunskap om hur utomhusmatematik kan genom-

föras på vetenskaplig grund. Men vi hade strukturerat resultatet på sådant sätt att vi undersökt 

antingen vilka konsekvenser, för- och nackdelar eller möjligheter och hinder det finns för re-

spektive genomförande. Detta istället för att endast undersöka varför forskning menar att det 

är gynnsamt med utomhusmatematik.   



 36 

Implikationer för fortsatt forskning  
I studien identifierades att det finns mycket forskning på utomhusmatematik som är av 

teoretisk karaktär och därmed fanns det betydligt mindre empirisk forskning. Detta medför att 

det finns ett behov av att genomföra mer empirisk forskning.  

Då vi i denna studie påträffade mycket forskning som handlade om hur matematik kan 

genomföras och varför det är gynnsamt med utomhusmatematik, snarare än vad som är 

mindre bra, kan det vara aktuellt att undersöka nackdelar eller varför det inte skulle vara 

gynnsamt i senare studier av empirisk karaktär. Det kan vara bra att undersöka nackdelar ef-

tersom det kan vara bra att veta på vilket sätt utomhusmatematik kan missgynna lärare eller 

elever, för att i undervisningen kunna motverka sådan problematik som kan finns i dagsläget, 

men som inte uppmärksammats. I vissa artiklar hittade vi hinder för att kunna genomföra ut-

omhusmatematik, men det handlar heller inte om vad i genomförandet som kan leda till något 

negativt. Forskning bör därmed undersöka både vad det finns för för- och nackdelar med ut-

omhusmatematik, för att ge en realistisk bild av hur det kan genomföras på ett konstruktivt 

och givande sätt, samt hur det kan bidra till lärande i matematik.   
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Bilagor 
Bilaga 1: Alla söksträngar. 
 

Databas och da-

tum 

Sökord/ kombination av 

sökord  

Avgränsningar  Sökträffar  Urval  

ERIC  

(EBSCO) 

2019-09-11 

(Outdoor math*) Peer reviewed  

Academic Journals 

145  

ERIC  

(EBSCO) 

2019-09-11 

(Outdoor) 

AND (education* OR 

learn*)   AND (math*) 

 

Peer reviewed  

Academic Journals 

141  

ERIC  

(EBSCO) 

2019-09-11 

(Outdoor) 

AND (education* OR 

learn* OR teach*)AND 

(math) 

 

Peer reviewed  

Academic Journals 

142  

Eric  

(EBSCO) 

2019-09-17 

(Outdoor OR (school 

yard)) AND (education* 

OR learn* OR teach* OR 

instruction*) AND 

(math*) 

Peer reviewed  

Academic Journals 

149 34 

 

 

 

Bilaga 2: Tabell för kartläggning av artiklarna. 
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Referens  Hur motive-

ras studien? 

Syfte/ forsk-

ningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forsk-

ningsfrå-

gan?  

Implikat-

ioner för 

fortsatt 

forskning 

och praktik 

Fostering Envi-

ronmental 

Stewardship  

 

(Ashbrook,P. , 

2016) 

Material i na-

turen kan 

vara en viktig 

upplevelse för 

barn att känna 

till. Därför vi-

sar de hur lä-

rare kan 

jobba med 

detta genom 

STEAM. 

Stärka lärares 

medvetenhet 

av hur barn 

lär genom 

STEAM när 

de utforskar 

ett naturligt 

område med 

hjälp av na-

turföremål. 

 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

USA 

Stärker sin 

medveten-

het om om-

givningen. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

Louisiana 4-H 

Seeds of Ser-

vice School 

Gardens: A De-

scriptive View  

 

Carter, M., 

Fox, J. & Fi-

etcher, B. 

(2012). 

 

Tidigare 

forskning vi-

sar att det 

finns fördelar 

med träd-

gårdsskötsel, 

även har det 

lett till positiv 

påverkan på 

eleverna. 

Därför vill de 

öppna upp för 

detta områ-

det. 

Hur lärare an-

vänder träd-

gårdsskötsel i 

undervis-

ningen med 

andra ämnen. 

Empirisk: 

Frågefor-

mulär ges 

ut. 

 

Studien är 

genom-

förd i:  

USA 

Trädgårds-

skötsel kan 

användas i 

flera olika 

ämnen. 

Detta var 

ett område 

som många 

inte hade 

använt sig 

av innan.  

Lätt att 

koppla 

med mate-

matik och 

vetenskap. 

Lärare kan få 

stöd i att 

jobba med 

detta pro-

gram. 
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A mathematics 

trail at Exeter 

Academy  

 

Lancaster, R. & 

Delisi, V. 

(1997). 

 

Motivation 

saknas 

Sätter ihop 

problem och 

pussel som 

kan ge lärare 

en möjlighet 

att göra något 

matematiskt i 

en utomhussi-

tuation. 

Teoretisk  

 

Studien är 

genom-

förd i: 

USA 

Problemen 

och puss-

len handlar 

om olika 

aktiviteter 

och olika 

perspektiv. 

Inspirera till 

att göra egna 

spår eller an-

vändas deras 

spår. 

Activities in 

Mathematics 

and Science for 

Young Chil-

dren Using the 

School Yard. 

 

Williams, R. & 

Sherwood, E. 

(1982).  

 

Motivation 

saknas  

 

Aktivitets äm-

nen som före-

slagits och 

valt ut i utom-

husmiljön. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Saknas 

Eleverna 

lärde sig 

om tidom-

fattning, 

boskaps-

djur och 

gräva i na-

turen.  

Idéerna är en 

början på vad 

eleverna och 

lärarna kan 

bygga vidare 

på. 

Collecting data 

outdoors: Mak-

ing connections 

to the real 

world 

 

 

Basile, C.G . 

(1999). 

 

 

Genom att ta 

ut barnen kan 

de lära sig om 

utomhusmil-

jön. 

Hur observat-

ioner kan an-

vändas för att 

lära matema-

tik med en 

kombination 

med inomhus- 

och utomhus-

aktiviteter. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i:  

USA 

Observat-

ion genom: 

datain-

samling 

 

 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 
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My Favorite 

Lesson: Envi-

ronmental 

Problem Solv-

ing 

 

Hecht, A.T. 

(1979). 

 

 

 

Motivation 

för studien 

saknas. 

Att visa på 

olika aktivite-

ter och hur 

man integre-

rar matema-

tikinlärning 

med utomhus-

miljö. 

Teoretisk  

 

Studien är 

genom-

förd i:  

USA 

Fem pro-

blemlös-

ningsupp-

gifter ge-

nomfördes. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

TEACHING 

WITH TECH-

NOLOGY - 

Up, Up And 

Away With 

Parachutes In 

Primary Math-

ematics 

 

Northcote, M. 

(2014) 

 

Vikten av att 

ta det som re-

dan är känt 

om barns ut-

veckling för 

att tillämpa 

på använd-

ningen av ny 

teknisk ut-

veckling. 

Varierande 

aktiviteter 

med hjälp av 

teknik och 

matematik ut-

omhus. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Australien 

Introduce-

rar nya ma-

tematiska 

koncept för 

att bygga 

vidare på 

nuvarande 

kunskap 

och utöka 

barnens 

förståelse 

för mate-

matik. 

Vidare ut-

veckla dessa 

koncept och 

bygga vidare 

på nya kun-

skaper. 

Pedagogical 

content 

knowledge and 

the teaching of 

outdoor educa-

tion 

 

PCK kan 

hjälpa oss att 

förstå hur lä-

rare som job-

bar med ut-

omhus peda-

gogik skiljer 

sig åt från 

Presentera ett 

ramverk inom 

PCK (Peda-

gogical con-

tent know-

ledge)  

om hur man 

kan integrera 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Australien  

Författarna 

vill presen-

tera hur 

man kan 

använda 

PCK och 

öppna upp 

för tankar 

Idéer om fort-

satt forskning 

inom PCK.   
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Dyment, J.E, 

Chick, H.L, 

Walker, C.T & 

Macqueen, 

T.P.N. (2018 

 

 

andra lärare i 

andra ämnen. 

matematik 

med andra 

ämnen och 

undersöka na-

turområdet. 

hos läsaren 

som att 

hålla med 

eller inte 

inom detta 

område. 

Creative 

Minutes in the 

School Yard 

 

Finlay, J. 

(1991).  

 

Motivation 

för studien 

saknas. 

Förslag på ak-

tiviteter som 

kan ske på 

skolgården. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Saknas 

Åtta olika 

aktiviteter 

som kan 

användas 

på skolgår-

den för alla 

åldrar. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

Primary School 

Students’ Spa-

tial Orientation 

Strategies in an 

Outdoor Learn-

ing Activity 

supported by 

Mobile Tech-

nologies  

 

Peng, A. & 

Sollervall, H. 

(2014). 

 

 

Vill förstå hur 

elevernas 

kunskap i den 

verkliga värl-

den aktiveras 

i inlärnings-

processen, 

vilket är vik-

tigt eftersom 

det kan hjälpa 

matematiklä-

raren att an-

ordna situat-

ioner som kan 

uppmuntra 

elever i lö-

Att få en för-

ståelse för hur 

elever i års-

kurs 6 använ-

der sig av 

problemlös-

nings strate-

gier i utom-

hus miljön 

med hjälp av 

mobiltelefo-

nen.  

 

Empirisk: 

Observat-

ion  

 

Studien är 

genom-

förd i:  

Sverige  

Kom fram 

till fyra 

olika lös-

ningsstra-

tegier. 

Jämföra deras 

forskning 

med ytligare 

forskning in-

omhus. 
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sande av ma-

tematikpro-

blem.  

 

Exploring Yel-

lowstone Na-

tional Park 

with Mathe-

matical Model-

ing 

 

Wickstrom, 

M.H., Carr, R. 

& Lackey, D. 

(2017).  

 

Matematiken 

kan användas 

som ett verk-

tyg i att förstå 

världen. 

Hur man kan 

koppla ihop 

matematik 

med verkliga 

platser.  

 

Hur man kan 

använda kar-

tan och olika 

mätinstru-

ment i en ut-

omhusmiljö. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

USA 

 

 

Informat-

ion om 

slutsatser 

och forsk-

ningsfrå-

gan saknas. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

Growing Expe-

riential Learn-

ing for the Fu-

ture: REAL 

School Gar-

dens  

 

McCarty, J., 

Ford, V. & 

Ludes, J. 

(2018). 

 

 

 

En utomhus 

miljö erbjuder 

betydande 

fördelar för 

lärandet ge-

nom erfaren-

heter. Vill be-

rätta mer om 

detta. 

Berätta om 

möjligheter 

med att an-

vända träd-

gårdsskötsel. 

Även hur man 

kan kombi-

nera matema-

tik med andra 

ämnen.  

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i:  

USA 

Lärare blir 

mer effek-

tiva om de 

använder 

utomhus-

miljön.  

Alla elever 

förtjänar 

att få den 

här lär 

möjlig-

heten. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 
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Supporting El-

ementary Pre-

Service Teach-

ers to Teach 

STEM 

Through Place-

Based Teach-

ing and Learn-

ing Experi-

ences  

 

(Adams, A.E., 

Brant, G., Saul, 

M. & Pegg, J. 

,2014). 

 

 

Det finns 

bristande en-

gagemang 

och ett mins-

kat studentin-

tresse för 

STEM. 

Att se hur 

plats baserat 

lärande och 

lärande erfa-

renheter stöt-

tar studerande 

lärare att lära 

i STEM (Sci-

ence, Techno-

logy, Engine-

ering, and 

Mathematics) 

Empirisk: 

Kvalitativ 

studie 

med ob-

servation 

och 

skrivna 

reflekt-

ioner. 

 

Studien är 

genom-

förd i:  

USA 

Få en 

större för-

ståelse för 

utom-

huspedago-

gik och 

STEM.    

Visar på hur 

framtida lä-

rare ska jobba 

med detta. 

Growing Gar-

dens and Math-

ematicians: 

More Books 

and Math for 

Young Chil-

dren 

 

Hinnant, H.A. 

(1999). 

 

 

Motivation 

för denna stu-

die saknas 

Beskriver an-

vändningen 

av en bok 

som en bas i 

hur man an-

vänder träd-

gårdsskötsel 

för grundsko-

lan 

(primary 

school)   

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Saknas 

Aktiviteter 

som relate-

rar till 

mental ma-

tematik, 

nummer 

och antal, 

mättning, 

geometri, 

rumslig-

medveten-

het, tid och 

pengar, 

mönster 

och förhål-

landen och 

Förslag till 

andra böcker 

inom detta 

område. 
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statiskt och 

sannolik-

het. 

Wilderness 

Schooling: A 

controlled trial 

of the impact 

of an outdoor 

education pro-

gramme on at-

tainment out-

comes in pri-

mary school 

pupils  

 

Quibell, T, 

Charlton, J. & 

Law, J. (2017).  

 

 

Vi behöver en 

undervis-

ningssituation 

som skiljer 

sig ifrån 

klassrumsba-

serat lärande. 

Att utforska 

effekterna av 

ett utomhus 

undervis-

ningsprogram 

om hur man 

kan kombi-

nera inomhus- 

och utomhus-

aktiviteter.  

 

Undersöka 

om detta pro-

gram kan ha 

en betydelse 

för lärandet.  

 

Empirisk: 

Observat-

ion:  

En grupp 

testar pro-

grammet 

ute och en 

grupp är i 

klassrum-

met 

 

Studien är 

genom-

förd in:  

England 

Goda po-

tentialer 

med detta 

program 

för utom-

huspedago-

gik. 

Wilderness 

schooling ger 

belägg för 

fortsatt forsk-

ning. Man 

kan forska vi-

dare inom 

flera olika 

sammanhang 

som till ex-

empel barn i 

olika åldrar.  

 

Integrated Cur-

riculum in a 

Tiny Texas 

Garden 

 

Monk, S.K. 

(1995). 

 

Motivation 

för denna stu-

die saknas. 

Beskriver hur 

en första klass 

lär sig ett pro-

jekt att plan-

tera frön och 

se de växa i 

en inomhus-

miljö och i en 

utomhus-

miljö. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

USA 

De utveck-

lade sin 

kompetens 

inom mate-

matik, ve-

tenskap, 

läsa och 

skriva och 

tolka tid 

med hjälp 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 
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av en ka-

lender.  

Context, cul-

ture and critical 

thinking: Scot-

tish secondary 

school teach-

ers’ and pupils’ 

experiences of 

outdoor learn-

ing  

 

Christie, B., 

Beames, S. & 

Higgins, P. 

(2016).  

 

 

 

Behöver få 

reda på hur 

elever och lä-

rare uppfatta 

utomhus-

matematik.  

Genom pro-

grammet Out-

door Jorur-

neys 

Ta reda på 

uppfattningar 

från lärare 

och elever om 

lärande i en 

inomhus- och 

utomhus-

miljö. Detta 

även med hur 

man kan 

kombinera 

matematik 

med andra 

ämnen.   

 

 

Empirisk: 

Observat-

ion,  

korta 

frågefor-

mulär och   

Gruppin-

tervjuer 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

England 

Demon-

strerar hur 

inomhus 

och utom-

hus aktivi-

teter kan 

ha för im-

plikationer 

på läran-

det. 

Fortsätta föra 

detta program 

vidare för 

fortsatta stu-

dier. 

Blending In 

 

Wilcox, J., 

Kruse, J. & 

Clough, M. 

(2017) 

 

Medveten om 

STEM men 

får inte den 

uppmärksam-

het som den 

borde få i 

(elementary 

school) 

Att se hur 

olika aktivite-

ter görs för att 

utforska ma-

tematiska 

koncept med 

andra ämnen i 

en inomhus- 

och utomhus-

miljö.  

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

USA 

Få en dju-

pare  för-

ståelse för 

vetenskap 

och mate-

matik ge-

nom akti-

viteter. 

Genom att 

upptäcka 

sambanden 

mellan mate-

matik och alla 

vetenskaps-

områden får 

läraren fler 

möjligheter 

att förstärka 
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viktiga be-

grepp. 

 

Geocaching: 

Finding mathe-

matics in  

a global treas-

ure hunt  

 

Bragg, L. A. 

(2014).  

 

 

Uppmuntrade 

till att ge upp-

gifter som 

motiverar, en-

gagerar och 

utvecklar ele-

vernas mate-

matiska för-

ståelse, vilket 

kan ske ge-

nom 

geocaching. 

Att visa hur 

geocaching 

kan användas 

i undervis-

ningen inom 

matematik. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Australien  

Elever var 

exalterande 

och moti-

verande 

var ett 

märkbart 

resultat.  

 

Geocaching 

öppnar upp 

för ett nytt 

sätt att under-

visa inom 

matematik. 

Detta utveck-

lar matema-

tiska förståel-

ser för elever. 

Learning Math-

ematics in the 

Mobile Phone 

Environment: 

Students' Emo-

tions 

 

Daher, W. 

(2011).  

 

 

Forskningen 

pekar på vik-

ten av käns-

lor, detta är 

något som be-

höver under-

sökas mer om 

och hur man 

kan göra 

detta. 

Undersöka 

studentens 

känslor un-

dertiden de 

använder mo-

biltelefonen i 

matematikun-

dervisningen 

utomhus. 

Empirisk: 

Observat-

ion 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Saknas 

Positiva ef-

fekter av 

att lära ma-

tematik ut-

omhus 

med mo-

biltelefo-

nen. Stu-

denten har 

positiva 

känslor när 

de under-

söker ma-

tematiska 

idéer och 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 
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olika rol-

ler. 

A Garden-

Based Ap-

proach to 

Teaching Life  

Science Pro-

duces Shifts in 

Students’ Atti-

tudes toward 

the Environ-

ment  

 

Fisher-Maltese, 

C. & Zimmer-

man, T.D. 

(2015).  

 

 

Ett växande 

intresse att 

förstå hur 

människor 

kan lära sig i 

informella si-

tuationer. 

Därför behö-

ver detta ut-

forskas mer. 

Syftet är att 

visa på värdet 

med att un-

dervisa i träd-

gårdsskötsel, 

med matema-

tik och andra 

ämnen.  

Empirisk: 

En del av 

en större 

fallstudie 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

USA 

Miljön på-

verkar ele-

vernas atti-

tyder. 

Studien visar 

tre rekom-

mendationer 

för hur fältet 

ska gå till-

väga med 

framtida arbe-

ten. 

The Ideal 

Mathematics 

Class for 

Grades 5 and 6: 

What Do the 

Students Think  

 

O´Shea, H. 

(2009). 

 

 

Behöver veta 

vad eleverna 

tycker man 

ska ha för en 

ideal under-

visning i ma-

tematik.  

Beskriva ideal 

matematikun-

dervisningen 

ska ske i en 

utomhusmiljö 

utifrån elever-

nas synvinkel.  

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Australien 

Eleverna 

kommer 

fram till 

flera olika 

sätt för 

undervis-

ningen 

inom mate-

matik. 

Genom de här 

reflektioner 

om inlär-

ningar kan 

elever och lä-

rare planera 

nya äventyr i 

matematisklä-

rande. De har 

här fått en ny 

förståelse 
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inom detta 

område.  

Outdoor Class-

rooms: The 

Learning 

Links. 

 

Reading, J. & 

Taven, G. 

(1996).  

 

 

Motivation 

för denna stu-

die saknas. 

Ge förslag på 

hur skolgår-

den kan för-

bättra mate-

matiken med 

andra ämnen 

med hjälp av 

läroplanen.  

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Saknas 

Framkom-

mer i hur 

eleverna 

blir enga-

gerade. 

Därmed 

finns det 

inget resul-

tat. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

Characteristics 

of middle 

school students 

learning ac-

tions in outdoor 

mathematical 

activities with 

the cellular 

phone  

 

Dahera, W. & 

Baya’a, N. 

(2011).  

 

 

Idéer behövs 

om hur man 

kan använda 

mobiltelefo-

nen för att be-

rika elevernas 

lärande inom 

matematik. 

Undersöker 

vilken påver-

kan och vilka 

möjligheter 

som mobilte-

lefon kan ha 

på inlärningen 

och matema-

tik med andra 

ämnen.  

Empirisk: 

Observat-

ion och   

Intervju 

 

Studien är 

genom-

förd i: Is-

rael  

Visar att 

mobiltele-

fonen er-

bjuder ma-

tematik 

eleverna 

med rika, 

varierande 

och färg-

starka in-

lärnings 

metoder. 

Där lä-

rande sker 

både inne 

och utom-

hus. 

Detta är bara 

en början 

med att an-

vända mobil-

telefonen i 

undervis-

ningen. 
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Outdoor math-

ematics trails: 

an evaluation 

of one training 

partnership 

 

Moffett, P.V. 

(2010).  

 

 

Lärarstuden-

ter saknar 

självförtro-

ende och kun-

skap i att un-

dervisa utom-

hus, denna 

studie ger 

möjlighet till 

att ge kun-

skap om 

detta. 

Att främja ut-

omhusinlär-

ning i mate-

matik. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

England 

Fick ökad 

förståelse 

och själv-

förtroende 

i att under-

visa utom-

hus. Detta 

var även en 

värdefull 

erfarenhet 

att göra 

denna stu-

die. 

Genom resul-

tatet av stu-

dien, vill lä-

rarna använda 

sig av detta 

för fortsatt 

undervisning 

av matematik 

utomhus även 

fortsätta med 

likande stu-

dier om part-

nerskap mel-

lan lärarstu-

denter och lä-

rare.  

Nature tran-

sects  

 

Melancon, M. 

(2000).  

 

 

Vill integrera 

med (science 

process skills) 

men svårt att 

veta om ele-

verna kan 

göra det. 

Att beskriva 

en aktivitet 

som involve-

rar (science 

process skills 

med matema-

tik. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i:  

USA 

Aktiviteten 

ger en na-

turlig moti-

vation. 

Använda 

denna meto-

den för läran 

om veten-

skapliga kon-

cept. 

Taking Math 

Outside  

 

 

Ash-

brook,P.(2017) 

 

Miljön erbju-

der möjlig-

heter för ele-

vers inlärning 

som man be-

höver ta vara 

på. 

Hur man kan 

använda na-

turföremål för 

att förstå sif-

for. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i:  

USA 

Logisk ma-

tematisk 

kunskap 

utvecklas 

genom att 

använda 

naturföre-

mål.  

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 
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Student Voice 

in the Mobile 

Phone Environ-

ment: A 

Grounded The-

ory Approach 

 

Daher, W. 

(2017).  

 

Användandet 

av mobiltele-

fonen sprider 

sig i det soci-

ala och prak-

tiska livet 

därför behö-

ver vi lära oss 

med om hur 

man kan an-

vända mobil-

telefonen i 

undervis-

ningen. 

Att beskriva 

elevernas rös-

ter vid utfö-

rande av ut-

omhus aktivi-

teter med mo-

biltelefoner. 

Teoretisk 

och obser-

vation  

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Saknas 

Läraren 

stöttar ele-

verna till 

att använda 

mobiltele-

fonen i ut-

omhus 

undervis-

ning med 

matematik. 

Konse-

kvenser av 

användan-

det av mo-

biltelefo-

nen utom-

hus ger af-

fektiva och 

sociala 

konsekven-

ser. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

The Activity 

Centre 

 

Motivation 

för denna stu-

die saknas. 

Berättar om 

hur fyra ar-

betsblad kan 

användas i ut-

omhusmate-

matik. 

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Saknas  

Arbetsbla-

den stimu-

lerar i att 

beräkna 

omkretsen, 

uppskatta 

kilometer, 

en oregel-

bunden 

area och 

uppskatta 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 
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höjden på 

ett träd. 

Trailblazers 

 

English, L.D., 

Humble, S. & 

Barnes, V.E. 

(2010).  

 

 

Tidigare stu-

die visar att 

utomhusakti-

viteter som är 

välorganise-

rade bidrar 

till kvalitet 

och ett djup i 

elevernas lä-

rande och i 

elevernas per-

sonliga ut-

veckling. 

Därför vill de 

undersöka 

detta område 

närmare. 

Att visa på 

fördelar, 

skapande och 

genomfö-

rande med att 

använda ut-

omhusmiljön 

genom mate-

matiska spår.  

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Saknas 

De mate-

matiska 

spår är: 

Menings-

fullt, sti-

mulerande, 

utmanande 

och spän-

nande men 

det viktig-

aste av att 

det är att 

det inbju-

der alla 

elever. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

Green School 

Grounds as 

Sites for Out-

door Learning: 

Barriers and 

Opportunities  

 

Dyment, J.E. 

(2008) 

 

 

Ta reda på 

mer om hur 

utomhuspe-

dagiogik 

pågrund av 

att det finns 

diskussioner 

om för och 

nackdelar 

Förstå om och 

hur utom-

huspedagogik 

går till på 

skolgården. 

Empirisk: 

Frågefor-

mulär och 

intervjuer 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Australien  

De har 

kommit 

fram till att 

det både 

finns bar-

riärer och 

möjligheter 

med utom-

huspedago-

gik. 

Finns både 

möjligheter 

och barriärer 

med utom-

huspedago-

gik.  

Viktigt att 

vara med-

veten om 

dessa och 

kolla upp 
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med utom-

huspedago-

gik. 

detta inför ar-

bete med ut-

omhuspeda-

gogik.   

A Geometric 

Scavenger 

Hunt 

Smart, J. & 

Marshall, J. 

(2007) 

 

Behöver ge 

aktiviteter 

som gör ele-

verna entusi-

astiska. 

Beskriva hur 

man kan inte-

grera veten-

skap och ma-

tematik i akti-

viteter som 

kan ske både 

inomhus och 

utomhus.  

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

USA 

Hur under-

visningen 

sker inom-

hus och se-

dan utom-

hus. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

Moving math 

outdoors  

Bezanson, C. & 

Killion, J. 

(2001) 

 

 

Skolgården är 

en plats för 

matematiska 

aktiviteter. 

Viktigt att ut-

nyttja skol-

gården. 

Introducera 

aktiviteter 

som kan gö-

ras utomhus 

med matema-

tik med hjälp 

av naturföre-

mål.  

Teoretisk 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

USA 

Aktivite-

terna inne-

håller t.ex. 

mönster 

och num-

mer förstå-

else. 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik sak-

nas. 

CHAL-

LENGES IN 

SEEING 

DATA AS 

USEFUL EVI-

DENCE IN 

MAKING 

PREDIC-

TIONS ON 

THE PROBA-

BILITY OF A 

Sannolikhets-

läran har ökat 

i skolan där-

för behöver vi 

undersöka 

detta mer.  

 

Att öka vår 

förståelse av 

elevers sätt att 

förstå om 

slumpmässig-

het med hjälp 

av trädgårds-

skötsel genom 

att plantera 

solrosor.  

Empirisk: 

Observat-

ion 

 

Studien är 

genom-

förd i: 

Sverige 

Eleverna 

får en för-

ståelse för 

slump-

mässighet 

genom den 

samlande 

datan. 

Vidare forsk-

ning behövs, 

undersöka 

fler vardag-

liga situat-

ioner för att 

öka våran för-

ståelse i att  

instruktions-

utmaningar 
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REAL-

WORLD PHE-

NOMENON  

 

Nilsson, P. 

(2013). 
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Bilaga 3: Fördjupningsartiklar för forskningsfråga 1.  
Huvudtema: Miljö 

Undertema: undersökning av naturen i närområdet.  

-  Hecht, T.A (1979), My Favorite Lesson: Environmental Problem Solving. 

- Bezanson,Char & Killion, J (2001), Moving math outdoors.  

Undertema: Trädgårdsskötsel 

- McCarty, J  Ford, V & Ludes, J ((2018),Growing Experiential Learning for the Future: 

REAL School Gardens  

Huvudtema: Verktyg 

Undertema: Digitala verktyg  

- Daher & Baya’a (2011), Characteristics of middle school students learning actions in out-

door mathematical activities with the cellular phone  

Undertema: Naturföremål 

- Ashbrook, P(2017) 

Taking Math Outside 

Huvudtema: Organisation  

Undertema: Ämnesövergripande ämnen  

- Smart, J & Marshall, J (2007) 

A Geometric Scavenger Hunt 

Undertema: Kombination av inomhus & utomhus  

- Ashbrook, P (2016) 

Fostering Environmental Stewardship  

Bilaga 4: Alla artiklar som forskningsfråga 2 grundar sig på.  
- Dyment, J.E. (2008) 

Green School Grounds as Sites for Outdoor Learning: Barriers and Opportunities 

- Fisher-Maltese, C. & Zimmerman, T.D. (2015) 

A Garden-Based Approach to Teaching Life  Science Produces Shifts in Students’ Attitudes 

toward the Environment  

- O´Shea, H. (2009) 

The Ideal Mathematics Class for Grades 5 and 6: What Do the Students Think  

- McCarty, J., Ford, V. & Ludes, J. (2018) 

Growing Experiential Learning for the Future: REAL School Gardens 

- Christie, B., Beames, S. & Higgins, P. (2016) 
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Context, culture and critical thinking: Scottish secondary school teachers’ and pupils’ experi-

ences of outdoor learning  

- Ashbrook,P. (2017) 

Taking Math Outside  

- Finlay, J. (1991) 

Creative Minutes in the School Yard  

- English, L.D., Humble, S. & Barnes, V.E. (2010) 

Trailblazers 

- Moffett, P.V. (2010) 

Outdoor mathematics trails: an evaluation of one training partnership 

- Melancon, M. (2000) 

Nature Transects: Examining Outdoor Habitats To Assess Students' Science-Process Skills 

- Smart, J. & Marshall, J. (2007) 

A Geometric Scavenger Hunt   

- Carter, M., Fox, J. & Fietcher, B. (2012) 

Louisiana 4-H Seeds of Service School Gardens: A Descriptive View 

- Northcote, M. (2014) 

TEACHING WITH TECHNOLOGY - Up, Up And Away With Parachutes In Primary  

Mathematics 

- Peng, A. & Sollervall, H. (2014) 

Primary School Students’ Spatial Orientation Strategies in an Outdoor Learning Activity sup-

ported by Mobile Technologies 

- Quibell, T, Charlton, J. & Law, J. (2017) 

Wilderness Schooling: A controlled trial of the impact of an outdoor education programme on 

attainment outcomes in primary school pupils 

- Reading, J. & Taven, G. (1996) 

Outdoor Classrooms: The Learning Links  

Bragg, L. A. (2014) 

Geocaching: Finding mathematics in a global treasure hunt  

- Dahera, W. & Baya’a, N. (2011) 

Characteristics of middle school students learning actions in outdoor mathematical activities 

with the cellular phone 

- Daher, W. (2011) 

Learning Mathematics in the Mobile Phone Environment: Students' Emotions 
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- Daher, W. (2017) 

Student Voice in the Mobile Phone Environment: A Grounded Theory Approach  

- Bezanson, C. & Killion, J. (2001) 

Moving math outdoors  

Bilaga 5: Fördjupningsartiklar för forskningsfråga 2.  
- Carter, M., Fox, J. & Fietcher, B. (2012). 

Louisiana 4-H Seeds of Service School Gardens: A Descriptive View 

- Christie, B., Beames, S. & Higgins, P. (2016)          

Context, culture and critical thinking: Scottish secondary school teachers’ and pupils’ experi-

ences of outdoor learning                                                         

- Daher & Baya’a (2011) 

Characteristics of middle school students learning actions in outdoor mathematical activities 

with the cellular phone         

- Dyment, J.E. (2008) 

 Green School Grounds as Sites for Outdoor Learning: Barriers and Opportunities   

- Fisher-Maltese, C. & Zimmerman, T.D. (2015) 

 A Garden-Based Approach to Teaching Life, Science Produces Shifts in Students’ Attitudes 

toward the Environment  

- Moffett, P.V. (2010)                                           

Outdoor mathematics trails: an evaluation of one training partnership  

- Quibell, T, Charlton, J. & Law, J. (2017) 

Wilderness Schooling: A controlled trial of the impact of an outdoor education programme on 

attainment outcomes in primary school pupils  

 

 

 

 

Bilaga 6: Tabell för vilket eller vilka underteman en artikel handlar om.  
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Referens Trädgårds- 

skötsel  

Undersökning 

av naturen i 

närområdet  

Digitala 

verktyg 

Naturföre-

mål 

Ämnesö-

vergri-

pande ar-

bete 

Kombi-

nation av 

inomhus 

& utom-

hus  

Adams, 

Brant, Saul & 

Pegg (2014) 

    X  

Ashbrook. 

(2016) 

   X X  

Ashbrook. 

(2017) 

   X   

Basile. 

(1999) 

 X    X 

Bezanson & 

Killion  

(2001) 

 X  X   

Bragg. 

(2014) 

  X    

Carter, Fox & 

Fietcher. 

(2012) 

X    X  

Christie, Bea-

mes & Hig-

gins. (2016) 

 X   X X 

Daher. 

(2011) 

  X    

Daher. 

(2017) 

  X    

Dahera & 

Baya’a. 

(2011) 

  X   X 
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Dyment. 

(2008) 

 X     

Dyment, 

Chick, 

Walker & 

Macqueen. 

(2018) 

 X   X  

English, 

Humble & 

Barmes. 

(2010)  

 X     

Finlay. 
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 X     
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tese & Zim-

merman. 

(2015) 

X    X  

Hecht. (1979)  X     

Hinnant. 

(1999).  

X      

Lancaster & 

Delisi. 

(1997). 

 X     

McCarty, 

Ford & 

Ludes. 

(2018). 

X    X  

Melancon. 

(2000) 

    X  

Moffett. 

(2010) 

 X     

Monk. 

(1995). 

X     X 
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Nilsson.  

(2013).  

X      

Northcote. 

(2014). 

  X    

O´Shea. 

(2009) 

 X     

Peng & Sol-

lervall. 

(2014) 

 X X    

Quibell, 

Charlton & 

Law. (2017) 

     X 

Reading & 

Taven 

(1996) 

 

    X  

Smart & 

Marshall. 

(2007).  

  X  X X 

The Activity 

Centre. 

(1985). 

 X     

Wickstrom, 

Carr & 

Lackey. 

(2017) 

 X X    

Wilcox, 

Kruse & 

Clough. 

(2017) 

    X X 

Williams 

&Sherwood. 

(1982) 

 X     
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