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Abstract

Against the background in which mathematics performances in Swedish schools is dropping, it is 

important that teachers use methods based on evidence-based research. This systematic literature 

review aims to provide a deeper understanding on outdoor mathematics by examining teachers' and 

students' attitudes towards this method, as well as on how outdoor mathematics has scientific 

support and is recommended as a teaching method.

The results of this study demonstrate that both students and teachers generally welcome outdoor 

mathematics as a method that contributes to authentic learning. Many teachers' view was that 

outdoor mathematics favours the younger students and that geometry and statistics were the parts of 

mathematics that suited best to bring outside. Outdoor mathematics contradicts course objectives in 

all countries where research on the topic is conducted and the method has limited scientific support.

Sammanfattning

Mot bakgrunden att matematikresultaten sjunker i svensk skola är det viktigt att lärare använder 

metoder som bygger på evidensbaserad forskning. Denna systematiska litteraturstudie syftar till att 

bilda en djupare förståelse för utomhusmatematik genom att undersöka lärares och elevers attityder 

till metoden, samt om utomhusmatematik finner vetenskapligt stöd och kan rekommenderas som 

undervisningsmetod.

Studiens resultat visar att både elever och lärare överlag ser positivt på utomhusmatematik då 

metoden bidrar till ett autentiskt lärande. Många lärares uppfattningar är att utomhusmatematik 

gynnar de yngre eleverna och att geometri och statistik är de delar av matematiken som är 

lämpligast att ta med utomhus. Utomhusmatematik motsäger kursmålen i alla länder där forskning 

på temat genomförts och metoden har svagt vetenskapligt stöd, då för få evidensbaserade studier på 

området utförts.



Det jag hör glömmer jag. 

Det jag ser kommer jag ihåg. 

Det jag gör förstår jag.

– Gammalt kinesiskt ordspråk
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1 Inledning

PISA-undersökningar visar att Sveriges grundskoleelevers kunskaper inom matematik sjunker 

drastiskt (PISA, 2013). Ämnet är omdiskuterat i media och i samband med detta kan diskussionen 

kring undervisningsmetoder ses som relevant. Under vår utbildning har vi ständigt strävat efter att 

få svar på vad som är den ultimata undervisningsmetoden. I Lgr11 framgår att undervisningen bör 

vara varierad med både teoretiska och praktiska inslag då detta är förmånligt för elevers 

engagemang och måluppfyllelse. Vidare framgår följande: ”Skapande arbete och lek är väsentliga 

delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper (Skolverket, 2011, s 9)”. Tyvärr har ämnet matematik under vår egen 

skolgång tenderat till att vara väldigt läroboksstyrd. Detta har vi även upptäckt under tidigare VFU-

platser där ett mekaniskt rutinräknande är vanligt bland eleverna. Mekaniskt rutinräknande leder till 

att elevernas förståelse för vad de gör blir lidande (Boaler, 2011). Elever lär på olika sätt och av den 

anledningen bör undervisningen varieras. Lgr11 understryker även vikten av att elevers lärande ska 

främjas, stimuleras och anpassas efter varje individ (Skolverket 2011). Vi båda har fått intryck av att 

en varierad undervisning med inslag av exempelvis utomhusmatematik har en positiv inverkan på 

elevernas förståelse och deras motivation till ämnet.

Det här självständiga arbetet kommer handla om utomhusmatematik, undervisningsmetoden där 

klassrummet tas med ut och undervisningen sker i en autentisk miljö. Forskning på temat 

utomhusmatematik är begränsad och metoden utövas endast i liten utsträckning, därför är denna 

litteraturstudie viktig för fältet då en djupare kunskap och medvetenhet om metoden behövs. I 

skollagen (SFS 2010:800) står det att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och att lärarna 

ska luta sig mot evidensbaserad forskning. I dessa tider då resultaten sjunker kan det ses som en 

försäkring att lärare använder metoder som fungerar. Detta leder oss till undran om 

utomhusmatematik är en metod som kan bana väg för bättre resultat i svensk skola.
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2 Syfte och frågeställningar

Utifrån tidigare forskning syftar denna studie till att utvidga lärares förståelse för 

utomhusmatematik. Detta genom att belysa hur lärare, blivande lärare och elever i grundskolan 

ställer sig inför att arbeta med utomhusmatematik. Studien syftar även till att undersöka om 

utomhusmatematik som metod har vetenskapligt stöd och därmed kan rekommenderas. Detta har 

inspirerat oss till en fördjupning inom ämnet med inriktning på att besvara dessa frågor:

– Vilka attityder har lärare/ blivande lärare inför utomhusmatematik?

– Vilka attityder har elever inför utomhusmatematik?

– Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera utomhusmatematik som undervisningsmetod? Om 

ja, vilket stöd finns?
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3 Teoretisk bakgrund 

En tillbakablick i tiden kommer här att bilda en teoretisk bakgrund till utomhusmatematik som 

undervisningsmetod, slutligen kommer en definition av olika begrepp att tas upp.

Aristoteles, 300 år f. Kr., antog att människan får kunskap via sinnesintryck, genom att iaktta och 

uppleva (Kroksmark, 2011). Ellen Key och John Dewey framförde för redan 100 år sedan liknande 

pedagogiska teorier om att lärande i det verkliga livet kan vara utgångspunkten för 

kunskapsbildning. Tesen som både Key och Dewey drev handlade om att eleverna skulle öka sin 

kunskap genom att inte enbart söka i böcker utan vidga sina vyer och gå ut i verkligheten. De 

menade bland annat att matematik kunde övas genom hantverk och trädgårdsarbete. De båda 

reformpedagogerna ansåg att uterummet var en avgörande miljö för kunskapsbildning 

(Szczepanski, 2008). Kärnan i lärandet är att erfara och Dewey beskriver sitt perspektiv på lärande 

som ett samspel mellan erfarenheter, interaktion samt reflektion. Thorpe och Mayes (2009) skriver:

Pedagogy/…/needs to build connections across different areas of experience, between
the classroom, the workplace, the home and the social life, where these connections can
provide points of engagement for learners and ways of enabling them to draw on the
resources of their own experience (citerat i Fägerstam 2012, s 1). 

Maria Montessori startade en skola samtidigt som Dewey och Key framförde sina pedagogiska 

teorier. Till en början inriktade sig Montessoripedagogiken främst mot elever i behov av särskilt 

stöd, men kom att utvecklas senare till en mer allmän gällande pedagogik. En av 

Montessoripedagogikens grundpelare är att utomhusmiljön spelar en stor roll i undervisningen. 

Montessoris pedagogiska tankar handlade om att barns egen lust att lära skulle vara drivkraften i 

kunskapssökandet. Lärande handlar om att möta verkligheten eftersom att ingen bild i någon bok 

kan visa verkligheten lika bra som verkligheten själv (Szczepanski 2008).

Skott, Jess, Hansen och Lundin (2010) hänvisar till Jean Piaget som utvecklade teorier om hur 

människan tillägnar sig kunskap. Piaget var förespråkare för konstruktivism som grundar sig i att 

individen själv bildar sin kunskap genom aktivt deltagande i lärprocessen. Att lära innebär att 

erhålla nya erfarenheter, dessa erfarenheter utvecklas när individen själv konstruerar kunskap 

genom att uppleva. Piaget exemplifierar sin teori med att låta några barn räkna en hög med stenar, 

barnen räknar på olika sätt men antalet stenar i högen är alltid detsamma. Piaget menar att barnens 

insikt att mängden stenar alltid blir densamma underlättas eftersom barnen är deltagande och själva 
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kommer underfund med det genom aktivt räknande. Precis som konstruktivismen talar för en 

individuell lärprocess har lärande genom tiderna setts som ett individuellt förlopp (Skott et al., 

2010). Idag visar forskning ett motsatt perspektiv; sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att 

lärande sker i samspel med andra (Szczepanski 2008). Matematikämnet i Sverige tenderar till att 

vara ett ämne som är väldigt individuellt trots att stor del av modern forskningen visar på att 

lärandet utvecklas genom interaktion och kommunikation med andra (Fägerstam & Samuelsson, 

2012). Säljö (2000) poängterar att människan ständigt samspelar och lär av andra. Människan är en 

biologisk varelse som lever i en sociokulturell värld där tillgång till olika hjälpmedel finns. En 

tolkning av detta är att uterummet kan ses som ett hjälpmedel som kan ta människan långt bortom 

de egna biologiska förutsättningarna. Människan lär sig i miljöer som är meningsfulla i förhållande 

till de uppgifter som ska lösas. 

3.1 Definition av begrepp

3.1.1 Utomhuspedagogik, outdoor education

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2007) beskriver utomhuspedagogik som en pedagogik 

där lärandet är handlingsinriktat och tonvikten läggs på att elevens kunskapsutveckling ska ske 

genom aktivitet. Szczepanski et al. (2007) betonar även att den omgivande miljön utger plats och 

föremål för lärandet. I denna studie kommer utomhuspedagogik syfta till pedagogik som utförs 

utomhus, under bar himmel. 

Utomhuspedagogik handlar om att bygga en bro mellan teori och praktik. Detta blir särskilt aktuellt 

idag då avsaknaden av sinnlig erfarenhet och praktiskt lärande har ökat på grund av att stor del av 

undervisningen sker inomhus via datorer eller läromedel (Brügge & Szczepanski, 2011). Brügge 

och Szczepanski (2011) menar vidare att syftet med utomhuspedagogik är att ge liv åt ämnenas ofta 

förekommande abstrakta begrepp. Författarna poängterar att sinnlig erfarenhet under inlärning ger 

möjlighet till en aktiv kunskap, där handling, tanke och känsla förenas. I en inlärningssituation som 

är direktupplevd ges sinnliga upplevelser som till exempel form, färg och ljud vilket förstärker 

lärprocessen. Utgångspunkten i utomhuspedagogik är att eleverna ska få uppleva direkta och 

konkreta situationer, där de får möjlighet att förstå med hela kroppen.

3.1.2 Utomhusmatematik

Någon specifik definition för ordet utomhusmatematik har inte påträffats, varken via internet eller 

genom litteratur. På grund av detta har vi valt att göra en egen definition av begreppet med hjälp av 

och inspiration från ovanstående beskrivning av utomhuspedagogik. Med utomhusmatematik menar 
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vi att utomhuspedagogikens villkor står fast men är anpassade specifikt efter ämnet matematik. 

Matematiklektionen utövas utomhus, exempelvis på skolgården. Under lektionen används konkret 

material i utemiljön för att lösa matematiska uppgifter, ofta i grupp. 

3.1.3 Autentiskt lärande

Autentisk definieras enligt Nationalencyklopedin ”som verkligen existerat (på det sätt som påstås).” 

Vi likställer autentiskt lärande med äkta, genuint och verkligt lärande. När autentiskt lärande 

omnämns i resultatet syftar ordet till verklighetsanknutet lärande, ofta praktiskt lärande där eleven 

lär och beräknar uppgifter i en äkta miljö, i vardagliga situationer. Det autentiska lärandet är en del 

av Lgr11's centrala innehåll inom ämnet matematik, där det betonas att elever ska kunna använda 

matematiken i vardagliga situationer (Skolverket, 2011). Ett exempel på autentiskt lärande kan vara 

att uppleva en viss sträcka genom att gå den istället för att läsa om den i en bok. 

3.1.4 Place-Based Mathematics Education 

Showalter (2012) använder ordet PBME och förklarar att detta står för Place-Based Mathematics 

Education. Det vill säga; Plats-baserad matematikundervisning. Enligt Showalter (2012) innebär 

PBME all form av matematikundervisning som tas med utanför klassrummet och sker på andra ytor 

än i det traditionella klassrummet, till exempel i skogen eller på ett museum. PBME motsvarar 

därmed inte utomhusmatematik då undervisningen i PBME kan utövas vart som helst och behöver 

inte endast vara under bar himmel. Vi finner många likheter mellan PBME och utomhusmatematik 

och har därför valt att inkludera Showalters (2012) studie i resultatet.  

3.1.5 Attityd

I samband med frågeställningen angående lärares, blivande lärares och elevers attityder till 

utomhusmatematik är det av betydelse att klarlägga vad denna studie syftar till angående attityder. 

Attityd definieras enligt Nationalencyklopedin som ”förhållningssätt, inställning”. 

Nationalencyklopedin förklarar vidare att attityder ofta handlar om en inställning till ett fenomen 

där en person antingen är för- eller emot. Denna litteraturstudie kommer att beröra lärares, blivande 

lärares och elevers attityder, det vill säga deras inställning till för- och nackdelar med 

utomhusmatematik som metod. Lärares och blivande lärares inställningar till vilka delar av 

matematiken som passar bra att ta med ut samt deras uppfattning om hur läroplanen stödjer 

metoden kommer även att täckas inom benämningen attityder. Ernest (1989) och många andra 

forskare lyfter att lärares attityder och uppfattningar till stor del påverkar hur lärare väljer att 
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utforma sin undervisning och vilka metoder de väljer att använda. Lärares attityder spelar med 

andra ord en stor roll när det kommer till pedagogiska val med mera.

3.1.6 Vetenskapligt stöd 

I denna studie tas följande fråga upp: ”Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera 

utomhusmatematik som undervisningsmetod? Om ja, vilket stöd finns?” I samband med detta är det 

relevant att klarlägga betydelsen av denna studies benämning av vetenskapligt stöd. Enligt oss 

handlar definitionen vetenskapligt stöd om att fånga lärandeeffekterna av utomhusmatematik genom 

vetenskapligt genomförda mätningar, snarare än att utröna vad människor tycker om ett visst 

fenomen. Forskning som har vetenskapligt stöd för ett fenomen kan med ett annat ord kallas 

evidensbaserad forskning. De studier som genomförts via kvasiexperiment kommer vara de studier 

som redogör för om utomhusmatematik som metod finner vetenskapligt stöd. Vi anser att dessa 

studier och andra experimentstudier kan visa på vetenskapligt stöd i högre grad då de är 

genomförda med test- och kontrollgrupper och effekten på elevers lärande mäts, vilket varken 

intervju- enkät- eller fältstudierna har mätt i denna litteraturstudie. 
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4 Metod

I metodavsnittet nedan kommer det utförligt beskrivas hur litteraturstudien har genomförts. 

Urvalskriterier, sökstrategi, sökord och urval kommer att presenteras. Vidare kommer en 

beskrivning av analys och syntes följa. Slutligen kommer studiens reliabilitet, validitet och etiska 

överväganden att diskuteras.

Studien är genomförd efter vad Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) benämner för en 

systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie är en process som består av många olika 

steg. Det första steget började med att vi utformade en problemformulering, sedan motiverades 

varför studien görs. Vidare planerades litteraturstudien genom att bland annat sökord samt strategier 

för sökningen bestämdes. Sökord och sökstrategier har redovisats i en sökmatris, se nedan (s 8). Ett 

urval av vetenskapliga artiklar och avhandlingar gjordes och bedömdes samt värderades sedan 

kritiskt för att fastlägga vilka texter resultatet skulle bygga på. Dessa texter fördes systematiskt in i 

en artikelmatris. Vidare gjordes en analys av datan och resultatet diskuterades. Slutligen 

sammanställdes resultatet och slutsatser drogs.

4.1 Urvalskriterier

Urvalet till denna litteraturstudie är uppbyggd i enlighet med Eriksson Barajas et al. (2013) sex steg 

för urvalsprocessen. Vi började med att identifiera utomhusmatematik och bestämde sedan sökord. 

Kriterier bestämdes sedan för urvalet. Vidare genomfördes sökningar i databasen ERIC, ebsco och 

Libris samt manuella sökningar för de texter som ännu inte publicerats i databaser. De artiklar som 

verkade relevanta valdes ut och vi läste abstrakt. Ett första urval gjordes för fortsatt läsning. 

Artiklarna lästes sedan i helhet och valdes ut i enlighet med denna studies urvalskriterier (se nedan). 

Utvalda sökningar fördes in i en sökmatris samt artikelmatris.

De urvalskriterier vi gjorde i arbetet med att hitta litteratur kring utomhusmatematik är att: 

– Artiklarna måste beröra ämnet matematik och samtidigt ha relevansen för utomhusundervisning. 

– Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade. 

– Artiklarna måste finnas tillgängliga i fulltext. 

– Artiklarna ska beröra grundskolans elever och lärare. 
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Det finns ett avgränsat utbud av vetenskapligt granskade texter kring utomhusmatematik och 

därmed har det inte varit möjligt med en årsavgränsning i våra sökningar, då vår eftersträvan var att 

få ett så brett utbud som möjligt av forskningen inom ämnet.

4.2 Sökstrategi

Den söktjänst vi till största del har använt oss av heter ERIC, ebsco och finns tillgänglig genom 

Örebro Universitet. Följande sökstrategier har vi använt oss av:

– Alla sökord har kombinerats med AND. Ett krav vi har är att resultatet ska baseras på texter som 

innehåller både matematik och utomhuspedagogik vilket kräver en kombination av dessa ord under 

sökprocessen.

– * har använts för att utvidga sökningen.

Libris har använts för att hitta svenskar texter vilket inte kan återfås via ERIC. 

4.3 Sökord

De sökord som vi använt oss av är: math*, education, outdoor*, student*, elementary school, 

place-based, utomhuspedagogik och Udeskole. Dessa presenteras i tabellen nedan:

Databas/Datum Sökord Avgränsningar Träffar
2014-05-09
Eric, ebsco

Math* 
AND Education  
AND Outdoor*  
AND Student*

Peer review 54

2014-05-09
Eric, ebsco

Math*
AND Education
AND Outdoor* 
AND elementary 
school 

Peer review 37

2014-05-09
Eric, ebsco

Math*
AND Place-based 

Peer review 14

2014-05-09 
Eric ebsco

Udeskole Peer review 2

2014-05-13
Libris

Utomhuspedagogik Avhandlingar & fritt online 8

Tabell 1. Sökord, sökkombinationer, avgränsningar och antal träffar.

Ordet math* har varit utgångspunkten i de flesta sökningar då vi endast är intresserade av texter 

som behandlar ämnet matematik. Två av sökningarna har kombinerats med education och outdoor*

då vi fann dessa ord relevanta för vårt ämne. Om outdoor* uteslöts blev sökningen för bred och 
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motsvarade inte specifikt utomhusundervisning. Om education uteslöts berörde inte träffarna 

skolundervisning utan stor del handlade då om elevers fritid vilket denna studie inte täcker, därmed 

fann vi denna kombination (education AND outdoor*) mest fördelaktig. Student* valdes som 

sökord då vi under processen upptäckte att attityder hos lärare och elever var teman i många texter. 

Vi provade även att söka på teacher* men detta gav inga nya texter. För att minska urvalet har ett 

antal sökningar även kombineras med elementary school. Vi provade även att söka på 

kombinationer med primary school men detta gav oss samma träffar som tidigare. Place-based är 

ett ord som uppkommit under sökprocessen via genomläsning av abstrakt. Under sökprocessen fann 

vi även den danska motsvarigheten till utomhusundervisning, nämligen Udeskole, vilket därmed 

även fick bilda ett sökord i vår sökning. 

En manuell sökning har skett i denna studie. Genom sökningen Math* AND place-based återfanns 

texten Using GIS to Teach Place-based Mathematics in Rural Classrooms. Texten har inte använts i 

resultatdelen då den inte motsvarade denna studies urvalskriterier, eftersom den till största del 

fokuserade på teknik. Denna text har dock lett oss vidare till texten Challenges for place-based 

mathematics pedagogy in rural schools and communities in the United states. Den senast nämnda 

texten valdes ut och har använts i denna litteraturstudies resultatdel då den överensstämde med våra 

urvalskriterier.  

4.4 Urval  

Totalt har vi systematiskt analyserat 115 abstrakt varav vi valde ut 13 texter till resultatet. Dessa 

texter har valts ut då de stämde överens med kraven för denna litteraturstudie, det vill säga; 

artiklarna berörde ämnet matematik kopplat till utomhusundervisning, de var vetenskapligt 

granskade, fanns i fulltext och berörde grundskolans elever och lärare eller lärarstudenter. Övriga 

texter valdes bort då de antingen endast berörde utomhuspedagogik utan någon tydlig koppling till 

matematik eller för att de hade tekniskt fokus vilket vi inte är intresserade av i denna studie. 

Anledningen till att matematikanknytningen saknades i vissa texter trots att sökordet math* fanns 

med är att sökbasen ger alla resultat där ordet förekommer, även om det förekommer i ett annat 

sammanhang än det vi syftar till, till exempel i efternamn som Mathews. Andra orsaker till att texter 

valdes bort var att de berörde fel ålderspann än det vi intresserar oss för eller att de inte kunde 

återfås i fulltext. Av dessa 115 abstrakt som har analyserats har ett antal texter som är utvalda 

återkommit, det vill säga; av dessa 115 ingår samma texter flera gånger.

9



4.5 Analys och syntes

Det finns en rad olika sätt att genomföra analysen i en systematisk litteraturstudie. I detta arbete 

kommer innehållsanalys vara i fokus. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) innebär detta att:

1. Texterna som resultatet bygger på lästes igenom flera gånger.

2. Texterna kodades utifrån vad de handlade om.

3. Koderna formades om till kategorier.

4. Kategorierna tematiserades om detta var möjligt.

5. Resultatet tolkades och diskuterades.

Vi visste att forskning inom utomhusmatematik är relativt begränsad och därför gick vi in öppet i 

sökprocessen för att få så mycket forskning som möjligt utan att begränsas av en specifik 

forskningsfråga. Under inläsningsprocessen av abstrakt framträdde tidigt huvudkategorier som 

sedan utkristalliserade sig till underkategorier efter en mer djup läsning av artiklarna i helhet. 

Huvudkategorierna som framträtt under innehållsanalysen och bildat studiens forskningsfrågor är: 

lärares/ blivande lärares attityder till utomhusmatematik, elevers attityder till utomhusmatematik 

samt om det finns evidensbaserad forskning som ger vetenskapligt stöd för utomhusmatematik. 

Blivande lärares attityder kommer presenteras för att vidga resultatet. En uppfattning kan vara att 

blivande lärare inte besitter beprövad erfarenhet, men de blivande lärarna som tas upp i denna studie 

har genomgått projekt där de praktiskt fått öva på att undervisa i utomhusmatematik. Därmed anser 

vi att deras attityder kring området är av relevans för denna studie och sammanställs tillsammans 

med lärares attityder. Underkategorierna blev tydliga under processen genom att likheter 

eftersöktes. Genom att anteckna i grova drag vad artiklarna handlade om framträdde likheter som 

blev underkategorier. De underkategorier som framträdde var: hinder, fördelar, delar av 

matematiken som kan tas med ut och upplevd läroplansanknytning. Dessa redogörs som 

underrubriker i resultatdelen. Resultatdelen är sammanvävd med analysen och kommer att 

presenteras med dessa kategorier som en röd tråd. Nedan följer en tabell över den granskade och 

utvalda litteraturen samt vilka kategorier som framträtt till respektive text.
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Referens Lärare/blivande 
lärares attityder

Elevers attityder Vetenskapligt stöd

Bentsen, P., & Søndergaard Jensen, F.
The nature of udeskole: outdoor 
learning theory and practice in Danish 
schools

×
Dyment, J.E.
Green School Grounds as Sites for 
Outdoor Learning:
Barriers and Opportunities

×
Fägerstam, E. 
High school teachers’ experience of the 
educational potential of outdoor 
teaching and learning. ×
Fägerstam, E., & Blom, J.
Learning biology and mathematics 
outdoors: effects and attitudes in a 
Swedish high school context. × ×
Fägerstam, E., & Samuelsson, J.
Learning arithmetic outdoors in junior 
high school – influence on performance 
and self-regulating skills. ×
Hecht, T. A.
My Favorite Lesson: Environmental 
Problem Solving ×
Howley, A., Showalter, D., Howley, M. 
D., Howley, C. B., Klein, R., & 
Johnson, J.
Challenges for Place-Based 
Mathematics Pedagogy in Rural 
Schools and Communities in the United 
States.

× ×
Marshall, J & Smart, J
A Geometric Scavenger hunt ×
Moffett, P. V.
Outdoor mathematics trails: an 
evaluation of one training partnership. × ×
Showalter, D.A.
Place-Based Mathematics: A Conflated 
Pedagogy? ×
Szczepanski; A
Handlingsburen kunskap lärares 
uppfattningar om landskapet som 
lärandemiljö

×
O´Shea, Helen
The Ideal Mathematics Class for 
Grades 5 and 6: What Do the Students 
Think?

× ×
Rohrer, J & Welsch, S 
The Lake Tahoe Watershed Project: A 
Summer Program For Female Middle 
School Students In Math And Science ×
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Tabell 2. Kategorier till respektive text.

4.6 Reliabilitet och validitet 

Denna studie är systematisk genomförd med sökmatriser och artikelmatris som kan efterföljas vid 

en eventuell upprepning av studien, detta ökar studiens reliabilitet. Vi har använt oss av sökbasen 

ERIC, ebsco där vi inte har åtkomst till alla träffar i fulltext och samma resultat kan därmed inte 

uppnås om studien genomförs via ett annat universitet. Andra universitet har tillgång till andra 

texter och utfallet blir då inte detsamma om sökkriterierna är lika. 

Vidare anser vi att detta arbete har hög validitet då det är uppbyggt på så vis att syfte, frågeställning 

och kategorier genomgående berörs samt återkommer som underrubriker. Detta förstärker 

validiteten eftersom risken att hamna på sidospår minskar. Eftersom den insamlade datan uppfyller 

sökkriterierna samt är vetenskapligt granskade ökar validiteten då texterna är tillförlitliga enligt 

studiens syfte.

4.7 Etiska överväganden

Det etiska övervägandet som tagits hänsyn till i denna litteraturstudie är att vi håller oss till god 

forskningsed. Vi har redovisat all insamlad text då det anses oetiskt att endast presentera texter som 

stödjer forskarens hypotes.  
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5  Resultat och analys

Nedan presenteras en tabell över de texter som resultatet bygger på. Detta för att skapa en 

övergripande sammanfattning kring texterna i förhållande till vilket land forskningen genomförts, 

vilken metod som använts, hur många och vilka deltagarna varit samt vilka forskningsfrågor som 

ställts.

Referens Land Metod
Studiens 
deltagare

Forskningsfråga

Bentsen, P., & Søndergaard 
Jensen, F.
The nature of udeskole: outdoor 
learning theory and practice in 
Danish schools

Danmark Enkätstudie 107 lärare
– Varför utövas Udeskole?
– Vad är innehållet? 
– Hur praktiseras det och vart?

Dyment, J.E.
Green School Grounds as Sites for 
Outdoor Learning:
Barriers and Opportunities

Kanada
Enkät- och 
intervjustudie

75 lärare
41 rektorer

– Används skolgården till 
utomhusundervisning?
– Vilka hinder finns?

Fägerstam, E. 
High school teachers’ experience 
of the educational potential of 
outdoor teaching and learning.

Sverige
Kombinerad 
fält- och 
intervjustudie 

12 lärare
– Vad är lärares uppfattningar av 
utomhusmatematik, före och efter 
fältstudien?

Fägerstam, E., & Blom, J.
Learning biology and 
mathematics outdoors: effects and 
attitudes in a Swedish high school 
context.

Sverige
Kvasiexperiment 
& intervjuer

88 elever

– Vilka är de långsiktiga effekter 
på elevers kunskaper av 
utomhusundervisning?
– Vilka attityder har eleverna till 
utomhusmatematik? 

Fägerstam, E., & Samuelsson, J.
Learning arithmetic outdoors in 
junior high school – influence on 
performance and self-regulating 
skills.

Sverige Kvasiexperiment
54 elever 
5 lärare

– Har utomhusmatematik någon 
påverkan på elevers 
matematikkunskaper? 
– Finns några könsskillnader?
– Påverkas elevers motivation?

Hecht, T. A.
My Favorite Lesson: 
Environmental Problem Solving

USA Fältstudie
25 elever
1 lärare

– Hur kan utemiljön användas till 
matematiklektioner? 

Howley, A., Showalter, D., 
Howley, M. D., Howley, C. B., 
Klein, R., & Johnson, J.
Challenges for Place-Based 
Mathematics Pedagogy in Rural 
Schools and Communities in the 
United States.

USA
Kombinerad 
fält- och 
intervjustudie 

85 personer i 
olika 
yrkesgrupper, 
t.ex. lärare, 
rektorer.

Frågeställning framgår ej. 

Marshall, J & Smart, J
A Geometric Scavenger hunt

USA Fältstudie
1 lärare
1 klass

– Hur kan elever lära sig 
matematik utomhus?

Moffett, P. V.
Outdoor mathematics trails: an 
evaluation of one training 
partnership.

Storbritannien
Projekt/Fältstudi
e, Enkäter

28 lärarstudenter
– Vad är uppfattningen om 
utomhusmatematik bland lärare 
och lärarstudenter?

Showalter, D.A.
Place-Based Mathematics: A 
Conflated Pedagogy?

USA Intervjustudie 15 lärare
– Hur undervisar lärare i 
platsbaserad undervisning?

Szczepanski; A
Handlingsburen kunskap lärares 
uppfattningar om landskapet som 
lärandemiljö

Sverige Intervjustudie 26 lärare
– Hur uppfattar lärare 
utomhuspedagogik?

O´Shea, Helen
The Ideal Mathematics Class for 
Grades 5 and 6: What Do the 
Students Think?

Australien Enkätstudie 18 elever
Hur ser den “ideala” lektionen ut 
enligt elever? 
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Rohrer, J & Welsch, S 
The Lake Tahoe Watershed 
Project: A Summer Program For 
Female Middle School Students In 
Math And Science

USA
Fältstudie 
Enkät & 
intervjuer

Framgår ej
Hur kan elevers intresse för 
matematik upprätthållas? 

Tabell 3. Övergripande sammanfattning av de texter litteraturstudien omfattar.

Resultatdelens struktur följer de frågeställningar som presenterades i inledningen. Först kommer 

lärares/ blivande lärares attityder tas upp, vidare kommer elevers attityder redovisas och slutligen 

avslutas resultatdelen med en sammanställning av de texter som ger vetenskapligt stöd för 

undervisningsmetoden. Avslutningsvis sammanfattas var och en av underrubrikerna kort.

5.1  Lärares/ blivande lärares attityder till utomhusmatematik

Under denna rubrik kommer lärares och blivande lärares attityder till utomhusmatematik att 

beröras. Underkategorier som berör deras syn på 5.1.1) hinder 5.1.2) fördelar 5.1.3) delar av 

matematiken som passar bra att ta med ut och 5.1.4) utomhusmatematikens anknytning i läroplanen 

kommer tas upp. 

5.1.1 Hinder 

Några av de gemensamma attityder som berör hinder för att ta med klassrummet ut är dåligt väder, 

tidsbrist, för stor elevgrupp, kunskapsbrist hos läraren och rädsla för att olyckor ska ske (Moffett, 

2011; Showalter, 2012; Dyment, 2005 & Szczepanski, 2008). Ännu ett hinder som omnämndes av 

lärarna i texterna var osäkerhet inför elevernas beteende ute (Moffett, 2011 & Szczepanski, 2008).

I Dyments (2005) kombinerade enkät- och intervjustudie, där 75 lärare medverkade, svarade 

majoriteten att ett av de största hindren de upplevde inför att undervisa utomhus var att de saknade 

kunskap och helt enkelt inte visste hur de skulle planera och utföra en lärorik lektion. Vidare 

menade lärarna att de upplevde klassrummet som en trygg miljö och att detta blev ett stort hinder i 

processen att prova något nytt och lämna den säkra zonen.

Howley, Showalter, Howley, Howley, Klein & Johnson (2011) tar i sin doktorsavhandling upp ett 

hinder som ingen annan forskningslitteratur i denna studie diskuterat. Lärarna i denna intervjustudie 

menar att matematiklektionerna syftar till att förbereda eleverna inför gymnasiet och universitetet. 

Utomhusmatematik anses därmed irrelevant då detta ej förekommer i högre utbildningar. Howley et 

al. (2011) hänvisar vidare till en lärare som hävdar följande: 
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I’m not sure that the upper math classes [would need place-based math]. Maybe a 
lower-income average are going to need that, but my upper math classes - I don’t know 
that they’d benefit a whole lot (s 119).

Av 26 intervjuade lärare anger en mindre grupp att de uppfattar utomhusundervisning som sällan 

förekommande friluftsdagar. Dessa lärare hävdar att de inte ser någon skillnad på elevers lärande 

utomhus respektive inomhus. Dessa lärare ser papper, penna, böcker, stolar och bord som 

undervisningens grundelement och de menar att utomhusmiljön inte har med 

undervisningsinnehållet att göra (Szczepanski, 2008). 

Sammanfattningsvis kan sägas att några gemensamma hinder som lärare upplever inför 

utomhusmatematik är okunskap hos läraren, tidsbrist, för stor elevgrupp, rädsla för olyckor samt att 

utomhusmatematik inte anses tillräckligt akademiskt. Ännu en anledning till att lärarna undviker 

utomhusundervisning är att de inte ser något positivt med undervisningsmetoden.

5.1.2 Fördelar

Att lärare överlag upplever utomhusmatematik positivt är tydligt utifrån den genomgångna 

forskningslitteraturen. Exempel på några gemensamma drag när det kommer till positiva 

upplevelser är att utomhusmatematik möjliggör en mer autentisk undervisning samt ökar 

motivationen hos elever (Showalter, 2012; Szczepanski, 2008; Moffett, 2011; Fägerstam, 2014 & 

Howley et al, 2011).

I Fägerstams (2014) intervjustudie utryckte sig en av 12 matematiklärare enligt följande:

In the classroom it’s more difficult for them to help each other, I think, because they’re 
so focused on getting ahead in the book. Then they’re not at all as willing to help each 
other out. Compared to when they get a task outdoors and they’re all faced with the 
same task (s 67).

Det vill säga; det finns en uppfattning att elev-elev relationen gynnas av utomhusmatematik men 

Fägerstam (2014) lyfter även att lärare-elev relationen gynnas av att lämna klassrummet. Dels för 

att lärarna uppfattade att deras ”vanliga” roll suddades ut och att de kunde närma sig eleverna på ett 

mer avslappnat sätt. Lärarna upplevde även att de kunde hjälpa eleverna på ett mer diskret och inte 

så utpekande sätt som inne i klassrummet. De återgav även att elevernas samarbete och samspel 

utvecklades då en grundpelare i utomhusmatematik är grupparbete. En upplevelse var även att 

eleverna använde sig mer av det matematiska språket utomhus och därmed underlättades den delen 

av bedömningen (Fägerstam, 2014).
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Majoriteten av en grupp lärare återgav i intervjuer att de kände sig säkrare i att ta med 

matematikämnet ut och blev mer medvetna om hur utomhusmiljön kan berika 

matematikundervisningens innehåll efter studieprojekten (Moffett, 2011; Fägerstam, 2014). En 

tolkning av detta är att övning ger färdighet och didaktisk säkerhet för lärarna. 

Showalters (2012) intervjustudie omfattades av 15 lärare. En av dessa lyfter betydelsen av det 

praktiska lärandet som utomhusmatematiken erbjuder:

[PBME deals with] things the kids are more familiar with so it actually hits home. We 
talk about all those word problems you probably remember from Algebra class where 
you talked about the speed of the boat in still water; well, it’s something they actually 
use here (s 13). 

Av 28 lärarstudenter i Moffetts (2011) studie upplevde majoriteten att eleverna fick en möjlighet att 

använda sina matematiska kunskaper i praktiken när undervisningen skedde utomhus. Dessa 

kunskaper kunde de lättare koppla till det verkliga livet än de läroboksbaserade uppgifterna. I 

intervjuer sa lärarstudenterna även att en stor fördel med utomhusmatematik är att eleverna blir 

medvetna om att matematiken finns överallt runt omkring oss och inte är ett ämne som endast är 

isolerat till klassrummet. Bentsen & Søndergaard Jensen (2012) lyfter det faktum att av 107 danska 

lärare som deltog i en enkätstudie, upplevde majoriteten ämnet som mer verklighetsanknutet när 

eleverna exempelvis lärde om naturen i naturen. Likväl lärare i Fägerstams (2014) studie 

understryker vikten av att använda autentiska tillfällen i undervisningen: It is much easier to follow 

up ‘do you remember when we did that exercise with the cones’, they remember it easier, ‘yeah, 

that’s right’. They have pictures in their heads in a different way (s 71). 

De blivande lärarna i Moffetts (2011) studie tog upp att elevernas motivation ökade utomhus då 

räknandet inte blev ett mekaniskt rutinräknande som det lätt blir i det traditionella klassrummet. På 

liknande sätt poängterar Szczepanski (2008) vikten av att ta med matematiken ut, eftersom att det 

då skapas en lektion som blir av en mer autentisk karaktär. Att exempelvis uppleva 100 m istället 

för att läsa om sträckan i en bok eller mäta sträckan i klassrummet ger helt olika upplevelser och 

förståelse. Likaså lärare 2, 3, 4, 5, 8 och 10 stödjer denna teori: 

Man får en större verklighetsanknytning på ett annat sätt, än att sitta och titta i böckerna 
(2). Det är ju att eleverna skall få se hur det ser ut på riktigt (10). Jag tror att man kan få 
med flera sinnen om man är utomhus än när man sitter inne (3). Plötsligt förstår man 
kopplingen mellan att mäta, kunna mäta och så blir det så påtagligt på något sätt (4). Jag 
tycker att det är jättebra om man får ett förhållande till naturen och förstår 
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sammanhangen (8). Att få det i sitt rätta sammanhang (5) (Szczepanski, s 45).

Sammanfattningsvis är lärares upplevelser att elevers lärande gynnas av utomhusmatematik 

då undervisningen blir av en mer autentiskt karaktär när den sker utomhus. Vidare 

uppfattningar är att utomhusmatematik ökar elevernas motivation, samspelet mellan elever 

gynnas och det matematiska språket utvecklas. 

5.1.3  Uppfattningar kring vilka delar av matematiken som kan utövas utomhus

Majoriteten av lärarna i Showalters (2012) studie tyckte att en högre nivå av matematiken, till 

exempel algebra, var svårt att lära ut utomhus. Därav ansåg lärarna att PBME passar bäst för 

eleverna i grundskolan där nivån på matematiken inte är lika hög som i de senare åren (Showalter 

2012 & Dyment, 2005). Deltagarna i Showalters (2012) studie rapporterade att det finns en stor 

klyfta mellan teorin de lärt sig och deras förmåga att använda sig av PBME i praktiken. Många av 

lärarna använde sig inte av PBME, detta berodde antingen på att lärarna hade en uppfattning om att 

de inte kunde ta med vissa delar av matematiken ut eller att de inte visste hur de skulle lyckas göra 

en matematiklektion meningsfull utomhus. Några av studiens deltagare ansåg att matematikämnet 

har ett olämpligt kursinnehåll att ta med ut och att de skulle föredra något annat ämne än matematik 

att ta med utanför klassrummet (Showalter, 2012). En studie visar däremot motsatsen, där 

majoriteten av deltagarna ansåg att matematik är ett av de mest lämpliga ämnen att ta med ut, dock 

angavs ingen förklaring till varför (Szczepanski, 2008). 

En lärare i Showalters (2012) studie problematiserade det faktum att endast vissa delar av 

matematiken ansågs lämpliga att undervisa via PBME. Majoriteten av lärarna var eniga om att de 

delar av matematiken som för det mesta togs med utanför klassrummet var statistik, men att 

nackdelen med statistikundervisning ute är att undervisningen sällan går in på djupet då det är svårt 

att hitta en lämplig plats där statistiken framträder. En stor del av PBME är att platsen ska knyta an 

till ämnet och att läraren ska känna stark förtrogenhet till platsen (Showalter, 2012).

Andra lärare skriver om hur de fick känslan av att deras elever upplevde geometri som en väldigt 

isolerad del av matematiken. Genom att integrera matematik i utomhusaktiviteter upptäckte de att 

eleverna utvecklade en förmåga att tillämpa geometrin i verkliga situationer (Smart & Marshall, 

2007; O'Shea, 2009 & Hecht, 1979). Smart & Marshall (2007) lät studenter upptäcka och mäta 

vinklar på trädgrenar, leta efter och fotografera geometriska former i naturen och genom dessa 

former diskutera kongruens och utveckla en förståelse för detta. Lärarna upplevde lektionsupplägget 

lyckat och menar att geometri mycket väl kan undervisas utomhus:”Geometry was no longer just an 

17



isolated concept in their math books; rather, it provided a tool that allowed them to examine their 

world in a completely different way (Smart & Marshall, s 40).

Sammanfattningsvis anser största delen av lärarna i denna studie att utomhusmatematik passar sig 

bäst för de yngre eleverna. Statistik och geometri är de delar av matematiken som passar bäst att ta 

med utomhus enligt de analyserade artiklarna. 

5.1.4 Upplevd läroplansanknytning

Showalters (2012) studie visar att PBME motsäger kursmålen i matematik. Somliga lärare undviker 

att använda sig av PBME på grund av rädsla att inte hålla jämna steg med läroplanen. En av 

deltagarna fick frågan om det är realistiskt att använda PBME i undervisningen, personen svarar 

med ett skratt: “It kind of depends on what the word ‘realistic’ means I guess I would say no, unless 

there’s a major change in education overall (s 17)”. Showalter (2012)  kommenterar uttalandet med 

att fler studier behöver göras på området för att kunna anpassa läroplanen och implementera 

utomhusmatematik som ett regelbundet inslag i undervisningen.

Enligt tidigare forskning saknar utomhusmatematik stöd i de svenska styrdokumenten (Fägerstam & 

Samuelsson., 2012). Lärare uttrycker en oro över detta. De menar att utomhusundervisning kräver 

en lämplig plats samt material som överensstämmer med läroplanens ämneskrav och att detta är 

svårt att hitta. De menar vidare att de inte kan se hur utomhusaktiviteter kan kopplas till 

styrdokumenten och göras värdefulla då inga tydliga riktlinjer anges (Fägerstam, 2014).

Bentsen & Søndergaard Jensen (2012) poängterar att utomhuspedagogik bör inkluderas i den 

danska grundskolans läroplan, om inte detta görs kommer skolan fastna i den traditionella 

undervisningen. Integration av utomhuspedagogik i läroplanen kommer göra metoden obligatorisk 

och ge lärare tillstånd och tid att utöva det. En integrerad läroplan skulle utveckla undervisningen 

till det bättre men en anledning till avsaknaden av läroplansanknytning kan vara att många lärare 

idag anser att naturen ska vara en fristad utan krav och definierade mål. Resultat tyder på att det 

finns en risk att utomhusundervisningen kommer bli för lik inomhusundervisningen om 

utomhuspedagogiken blir en formell del av styrdokumenten, en tolkning är att detta kan vara en 

anledning till att en läroplansanknytning saknas. Vidare visar Bentsen & Søndergaard Jensens 

(2012) resultat att ytterst få skolor har någon form av plan eller lokal pedagogisk planering för hur 

utomhuslektioner ska genomföras, en tolkning av detta är att det försvårar utövandet om inga 

tydliga riktlinjer anges.
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Howley et.al. (2011) lyfter att utomhuspedagogik saknas som inslag i läroplanen även i Amerika. 

Detta försvårar utövandet av utomhuspedagogik och gör det mindre lönsamt. En anledning till att 

detta saknas kan vara att utomhuspedagogik inte anses tillräckligt akademiskt anpassat för att gynna 

elevers matematikkunskaper i de högre utbildningarna och därför har staten valt att inte ha med 

detta som inslag i läroplanen. Howley et al. (2011) menar att detta blir en ond cirkel, om staten 

väljer att inte ha med en undervisningsmetod i läroplanen saknar den automatiskt anseende.

Dyment (2005) genomförde en studie i Kanada där lärarna upplevde att läroplanen endast stödjer 

traditionell undervisning och att detta försvårar tillämpningen av undervisning utomhus. Lärarna 

menade att vissa ämnen, så som naturämnet, är mer fördelaktiga och stöds tydligare i läroplanen än 

andra. Detta ledde till att lärarna inte ville ta med vissa ämnen ut och såg inte fördelarna med det 

eftersom undervisningsmetoden inte finner stöd i läroplanen. En lärare beskrev känslan som många 

med honom upplevde kring utomhusmatematik: “This is math time, I can’t go outside” and they 

might not see the benefits of it“ (s 38). Dyment (2005) ser denna avsaknad av läroplansstöd som en 

av de stora anledningarna till att många lärare i Kanada väljer bort utomhusmatematik som metod. 

Eftersom läroplanen i Kanada tenderar till att stödja traditionell undervisning med fokus på att 

eleverna ska läsa böcker och utföra traditionella prov är lärarna rädda att inte uppnå läroplanens mål 

samt att elever ska misslyckas på statliga tester (exempelvis nationella prov) om undervisningen 

sker utomhus.

En del lärare i Dyments (2005) studie vill inte att utomhusundervisning blir en del av läroplanen då 

de menar att effekten det skulle ge endast är att de får ännu ett mål att uppnå i en redan pressad 

vardag. Lärarna upplever att de har för mycket att göra och menar att de inte ha tid för nya inslag 

som kräver mer ansvar från dem. Lärarna menar även att om utomhusundervisning blir 

läroplansanknuten krävs en väl rustad skolgård för att lyckas, vilket de anser att de inte har och 

kommer därmed ändå inte kunna uppnå målen om några sådana skulle anges i styrdokumenten.

Sammantaget saknar utomhusmatematik stöd i styrdokumenten i en rad olika länder, detta leder till 

att många lärare anser att utövandet försvåras och undviker metoden med rädsla för att inte hålla 

jämna steg med läroplanen och de krav som ställs.

5.2 Elevers attityder till utomhusmatematik

Under denna rubrik kommer elevers attityder till utomhusmatematik att beröras. Deras attityder 

kommer att tas upp i förhållande till upplevda 5.2.1) hinder och 5.2.2) fördelar.
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5.2.1 Hinder

Några negativa aspekter som framkommer från eleverna i Fägerstam & Bloms (2012) fältstudie är 

att dåligt väder ses som ett hinder, koncentrationen minskar på grund av oljud samt svårigheter att 

höra läraren ökar. I Howleys et al. (2011) studie kände somliga elever oro över att 

utomhusundervisning skulle minska deras chans att klara matematiken i grundskolans senare år då 

de upplever att utomhusmatematik inte förbereder dem inför vad som komma skall. Vidare menade 

några av eleverna att de inte kände motivation till utomhusmatematik på grund av att de saknade 

intresse för att vara ute, dessa elever menar att relevansen i lektionen snarare minskar än ökar 

genom att vistas utomhus.

5.2.2 Fördelar

Några gemensamma drag som framkom genom den lästa litteraturen var att eleverna upplevde 

utomhusmatematik som rolig, autentisk och motiverande, (Howley et al, 2011; O'Shea, 2009; 

Rohrer & Welsch, 2011). 

I O'Sheas (2009) studie har 18 elever intervjuats om hur en idealisk matematiklektion skulle kunna 

se ut. Eleverna svarade att de ogillande att ha matematik i klassrummet. De ville ha kul, och 

majoriteten menade att det hade de om de fick lära utomhus. En del av eleverna uppgav att alla 

andra former av lektioner var att föredra framför traditionell undervisning. Elever i Moffetts (2011) 

studie sa att de hade lättare att förstå helheten när undervisningen kombinerades med både 

utomhusmatematik och traditionell undervisning i klassrummet. Traditionell undervisning i 

klassrummet leder, enligt eleverna själva, till att de har svårt att koppla och se användningen av 

matematiken i verkligheten. Eleverna som intervjuades i Fägerstam & Blom (2012) studie upplevde 

detsamma men diskuterade även att utomhuslektionerna kändes mer stimulerande. Anledningen till 

detta kunde enligt eleverna vara att de upplevde den traditionella matematikundervisningen i stort 

sett varje dag och därmed ansågs den tråkigare och alltför vardaglig. Vidare yttrade sig eleverna om 

att de utomhus kände sig mer involverade och inte bara satt och lyssnade, vilket de uppfattade att de 

gjorde inomhus. Precis som lärarna angav ovan berättade även eleverna att de upplevde lärandet 

mer autentiskt och de konstaterade att det är lättare att förstå när något upplevs; ”You have 

confirmed it yourself in some way. That it’s true, not just something on a sheet of paper (Fägerstam 

& Blom 2012, s 67).” Likaså eleverna i Rohrer & Welsch (2011) studie poängterade betydelsen av 

att knyta matematiken till autentiska lärmiljöer. 

Fägerstam (2014) menar att utomhusundervisning särskilt gynnar de osäkra och blyga eleverna, 
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speciellt i avseendet att utomhusmiljön är mer avslappnad än miljön i klassrummet. Fägerstam 

(2014) kommer fram till att en anledning till att det kan vara så är att eleverna har roller i 

klassrummet som de förväntas leva upp till och dessa roller suddas ut när klassrummet lämnas. 

Även Rohrer & Welsch (2011) skriver om hur osäkra elever spenderat en hel sommar tillsammans 

på ett ”matematik-läger” för att utveckla sina matematiska förmågor. Eleverna i studien återgav att 

de efter utomhuslektionerna kände sig mer säkra inom ämnet matematik och fick ett ökat 

självförtroende till de egna matematiska förmågorna. Likaså visar Howley et al. (2011) resultat som 

tyder på att elevers oro och osäkerhet kring ämnet matematik minskar när klassrummet tas med ut. 

Vidare visar studiens resultat att eleverna upplevde att relationen till klasskamrater gynnades av 

utomhusmatematik då samarbetsövningar var ett vanligare inslag i utomhusundervisningen än i 

inomhusundervisning.

Sammanfattningsvis säger eleverna att deras motivation till ämnet ökar av utomhusmatematik. De 

upplever lektionerna stimulerande och lärandet mer autentiskt. Studier visar även att blyga och 

oroliga elever gynnas av att matematiken tas med utomhus.

5.3 Vetenskapligt stöd för utomhusmatematik som undervisningsmetod

Många av artiklarna i denna studie är enade om att utomhusmatematik anses positivt för lärandet 

(Fägerstam, 2014; Szczepanski, 2008; Bentsen & Søndergaard Jensen, 2012; Dyment, 2005 & 

Moffett, 2011), men ytterst få studier visar vetenskapligt belägg för att detta stämmer. De studier 

som undersökt effekten på elevers lärande presenteras nedan.

Fägerstams & Bloms (2012) studie omfattade 88 elever fördelade i fyra elevgrupper, två som 

undervisades utomhus och två inomhus med en mer traditionell undervisning. Standardiserade tester 

och muntliga prov genomfördes med eleverna för att mäta kognitiv påverkan och påverkan på 

långtidsminnet. Proven var utformade med hjälp av essäfrågor kring undervisningsinnehållet från 

projektet. De elever som undervisades utomhus använde sig mer av innehållsrelaterade ord i sina 

svar på lärarens frågor än de elever som undervisats inomhus. Testet visade ingen signifikant 

skillnad mellan ”utomhus-” och ”inomhusgruppen”, dock illustrerade ”utomhusgruppen” tydligare 

svar på frågorna, vilket kan tyda på en djupare förståelse. Vidare visade studien att 

utomhusmatematik påverkar elevers kognitiva förmåga positivt, till exempel minnet. Eleverna i 

”utomhusgruppen” mindes stora delar av projektet fem månader senare och kunde beskriva vad de 

gjort, detta behärskade inte eleverna i ”inomhusgruppen” då de endast kunde återge abstrakta 

beskrivningar. 
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Likaså Fägerstam & Samuelsson (2012) genomförde en studie där elevers lärande mättes mellan två 

testgrupper; en grupp som undervisades traditionellt inomhus och en grupp som undervisades 

utomhus, totalt 54 elever. Genom standardiserade prov testades elevernas färdigheter i att utföra 

beräkningar samt deras begreppsförmåga. Alla elever fick innan studien genomföra ett skriftligt 

”förprov”. Den traditionella gruppen fick bättre resultat än utegruppen på detta prov. När det 

skriftliga provet upprepades efter att ena gruppen fått undervisning utomhus och andra gruppen 

inomhus framkom ingen signifikant skillnad mellan gruppernas resultat. Sammanfattningsvis kan 

sägas att båda grupperna förbättrade sina resultat inom matematik men utomhusgruppen förbättrade 

sina resultat i högre grad, i förhållande till förprovet, än den traditionella gruppen.

Avslutningsvis kan konstateras att få studier gjorts inom området. De studier som genomförts 

indikerar att elevers kognitiva förmåga, som exempelvis långtidsminnet, gynnas av 

utomhusmatematik. Vidare kommer en sammanfattning av hela resultatdelen att presenteras.
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6 Sammanfattning

Nedan sammanfattas resultatdelen och litteraturstudiens frågeställningar besvaras.

6.1 Vilka attityder har lärare/blivande lärare inför utomhusmatematik?

6.1.1 Hinder

Några gemensamma hinder för att ta med klassrummet ut var tidsbrist, för stora elevgrupper, 

kunskapsbrist hos läraren samt rädsla hos läraren att någon olycka skulle inträffa. Det framgick 

även att lärares uppfattningar var att utomhusmatematik inte förbereder elever inför kommande 

studier.

6.1.2 Fördelar

Sammanfattningsvis har lärare positiva attityder inför utomhusmatematik. Det framgick att lärares 

uppfattningar var att relationen mellan eleverna och mellan elev och lärare gynnas av 

utomhusmatematik samt att eleverna lär mer under utomhuslektionerna än inomhus. Lärare menade 

vidare att elevers matematiska språk utvecklas genom utomhusundervisning och att bedömningen 

därmed underlättas. Av de granskade studierna framgick det även att de lärare som behärskade 

tekniken att undervisa utomhus uppfattade mer glädje av undervisningsmetoden än de som inte 

behärskade den. Stor del av de granskade studierna visar att lärare upplever att lektionerna blir av 

en mer autentisk karaktär utomhus, vilket enligt lärarna själva ökar motivationen hos eleverna.

6.1.3 Matematikens delar som passar bra att ta med ut

Lärare uppfattar det som att utomhusmatematik till största del gynnar de yngre eleverna eftersom att 

vissa delar av matematiken var svåra att undervisa i ute, speciellt då den mer avancerade 

matematiken som de äldre eleverna räknar. De analyserade texterna visar att de delar av 

matematiken som lärare upplever lättast att undervisa i utomhus är statistik och geometri.

6.1.4 Upplevd läroplansanknytning

Sammantaget visar den analyserade litteraturen att utomhusmatematik motsäger kursmålen i alla 

länder där forskning på temat genomförts. Detta leder till att många lärare undviker att undervisa i 

utomhusmatematik med rädsla för att inte uppnå målen och misslyckas på nationella prov. Stor del 

av lärarna vill få och efterlyser utomhusmatematik som en integrerad del i läroplanen.
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6.2 Vilka attityder har elever inför utomhusmatematik? 

6.2.1 Fördelar och hinder

De flesta eleverna uppfattade utomhusmatematik som roligt, motiverande och autentiskt. De 

nackdelar som eleverna nämnde var dåligt väder och upplevelsen av minskad koncentration 

utomhus. Vissa elever upplevde även en oro över att inte bli tillräckligt förberedda inför kommande 

studier när de undervisades i utomhusmatematik. Vidare upplevde delar av eleverna att samarbetet 

med klasskamrater gynnades, de lärde sig mer och kände sig mer involverade i undervisningen. 

Majoriteten av de tillfrågade eleverna ansåg att utomhusmatematik gynnar svaga och osäkra elever. 

6.3 Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera utomhusmatematik som 

undervisningsmetod? Om ja, vilket stöd finns?

Många studier visar att lärarna tycker att elevers lärande påverkas positivt av utomhusmatematik 

men ytterst få studier som har vetenskapliga belägg för att rekommendera utomhusmatematik som 

metod har genomförts. De två evidensbaserade studier som kunde återfinnas i denna litteraturstudie 

visar att elevers kognitiva förmåga utvecklas, deras långtidsminne påverkas positivt samt det 

matematiska språket utvecklas av utomhusmatematik. Utifrån studiens resultat kan fastslås att 

utomhusmatematik är svårt att rekommendera som undervisningsmetod då för få evidensbaserade 

studier på området genomförts.
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7 Resultatdiskussion

Nedan kommer resultatet att diskuteras och knytas an till den teoretiska bakgrunden. I diskussionen 

kommer lärares/blivande lärares och elevers attityder att diskuteras gemensamt då kategorierna 

berör många gemensamma aspekter. Diskussionen kommer även beröra vetenskapligt stöd för 

utomhusmatematik som metod.

Denna studie har bidragit med insikten att många av de hinder som framkommer från både elever 

och lärare är sådant som inte är anknutet till matematiken i sig, utan beror på andra saker så som 

omgivning, väder och rädslor. Dessa hinder bör inte påverka möjligheten att undervisa ute och en 

undran är om detta endast tas upp som hinder av rena bekvämlighetsskäl från lärarens sida. Vi ser 

en risk i att bli alltför bekväm som lärare då osäkerhet kan leda till att nya undervisningsmetoder 

undviks och läraren fastnar i en mer traditionell undervisning, då han eller hon finner den mer 

bekväm. Många lärare säger i intervjuerna att en anledning till att de undviker att gå ut är att de 

saknar kunskap. Intressant i samband med detta är att knyta an till vår teoretiska bakgrund där en 

rad teorier om att ”vi lär oss genom att erfara” framförs. Lärarna undviker att gå ut på grund av 

kunskapsbrist men en insikt denna studie gett är att ny kunskap fås när nya saker prövas i praktiken. 

Lärare i både Moffett (2011) och Fägerstams (2014) studie medgav att de kände sig säkrare i att 

utöva metoden efter att de tillämpat den under några veckors projekt. 

Studien har även gett insikten att elever känner en oro för att inte nå målen när utomhusmatematik 

utövas. Likaså en del av lärarna känner denna oro och undviker därmed utomhusmatematik som 

undervisningsmetod. Eftersom vår studie visar att utomhusmatematik saknar stöd i styrdokumenten 

anser vi att denna oro är bekräftad. Läroplanen är tolkningsbar och på så vis kan utomhusmatematik 

anses som lämplig men det framgår aldrig fullt ut att detta rekommenderas som 

undervisningsmetod. En anledning till detta kan vara att metoden har svagt vetenskapligt stöd enligt 

vad vårt resultat tyder på. 

Trots att metoden har svagt vetenskapligt stöd har denna studie gett oss kännedom om att lärare 

överlag har positiva attityder till utomhusmatematik. Deras uttalanden om hur bland annat elevers 

lärande blir mer autentiskt i utomhusmiljön stödjer Keys och Deweys teorier om kunskapsbildning 

som redovisas i den teoretiska bakgrunden. Vidare har denna studie tillfört kunskap om att det 

autentiska lärandet i utomhusmiljön minskar det mekaniska rutinräknandet som Boaler (2011) tar 

upp. En tolkning är att det minskar eftersom det traditionella klassrummet lämnas och eleverna får 
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möta något nytt och utmanas att tänka i nya banor. I resultatet framgår även att både lärare och 

elever anser att samarbetsförmågan gynnas av utomhusmatematik. Dagens undervisning tenderar 

till att vara individuell, trots att bland annat Säljö (2000) lyfter fram forskning som stödjer ett 

sociokulturellt perspektiv, där samspel med andra har en stor betydelse för inlärningen. Med detta 

sagt vill vi lyfta att denna studie gett oss inblicken att även om utomhusmatematik har svagt 

vetenskapligt stöd kan metoden bidra till en positiv lärmiljö med autentiskt lärande och samarbete 

som bärande grundelement.

Vidare har denna studie bidragit med insikten att många lärare anser att utomhusmatematik lämpar 

sig bäst i de lägre årskurserna. Detta kan även framtolkas ur Lgr11 där det framgår att lek ska vara 

en stor del av elevernas lärande, särskilt i de yngre åldrarna (Skolverket, 2011). Vi ställer oss 

frågande till detta och undrar varför leken tappar betydelse när eleverna blir äldre. Lek kan inte 

likställas med utomhusmatematik men uppfattningen denna studie gett oss är att 

utomhuslektionerna upplevs mer lekfulla än de traditionella. I studierna som granskats framgår inte 

om vetenskapligt stöd finns för att utomhusmatematik ska passa bättre i någon viss ålder. Det 

framgår dock att i stort sett alla elever i vår studie uppskattade utomhusmatematik och det verkliga i 

att gå ut och räkna. Det lekfulla lärandet är en form av aktivt lärande som Piaget förespråkade redan 

på 1900-talet, av den anledningen kan det tolkas som att utomhusmatematik kan användas som 

inslag i undervisningen för att skapa ett mer lekfullt lärande. 

Enligt Lgr11 syftar matematikundervisningen till att eleverna ska utveckla ett intresse för 

matematik och en tilltro till sina matematiska förmågor. Ännu ett syfte är att eleverna ska utveckla 

sina kunskaper för att kunna använda matematiken i varierande och vardagliga sammanhang 

(Skolverket, 2011). Resultatet i denna studie visar att utomhusmatematik stärker de svaga eleverna 

och ökar deras tilltro till sina matematiska förmågor. Många av eleverna svarade under intervjuer att 

de hade lättare att se användningen av matematiken i vardagen, att de kände sig aktiva under 

lektionen och att utomhusmatematik ökade deras motivation till ämnet. Viktigt att lyfta är att alla 

elever inte kände denna motivation och en insikt denna studie gett oss är att 

undervisningsmetoderna bör variera för att tillfredsställa alla elever. Montessori menade att elevers 

motivation spelar en stor roll i kunskapsutvecklingen och därför vill vi understryka vikten av att 

försöka fånga varje enskild elevs intressen och utforma undervisningen efter dessa. Ännu en aspekt 

är att elever har olika lärostilar och detta stärker argumentet att undervisningen bör varieras.

Innan studien visste vi inte att utomhusmatematik som metod har så svagt vetenskapligt stöd som 
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denna litteraturstudie visar på. Vi finner det gripande att forskningen inte omfattas i större skala då 

ett stort antal av lärarna uppfattar metoden som effektiv och de två studier som genomförts visar 

positiva effekter på lärandet. En reflektion kring att metoden uppfattas som effektiv trots att den inte 

finner evidensbaserat stöd enligt denna studie är att utomhusmatematik kan vara lite av ”nyhetens 

behag” och betydelsen av att som lärare vara uppdaterad på aktuell forskning glöms bort. 

7.1 Metoddiskussion

Nedan kommer studiens metodval att diskuteras. Brister och systematiska fel som framkommit 

under studien kommer bland annat att tas upp.

Eftersom forskningsfrågorna i denna studie berör just vad aktuell forskning säger är det av stor 

betydelse att få tag på all forskning. I sökprocessen har endast två databaser används och bara de 

artiklar som var tillgängliga har nyttjats i vår undersökning. Texter har medvetet valts bort på grund 

av studiens urvalskriterier. Alla texter som berör ämnet är därmed inte inkluderade i denna studie 

vilket kan innebära att vi missat texter som kunde varit av stor betydelse för resultatet. Hur väl 

sökning täcker området utomhusmatematik är därmed oklart. Vidare kan detta göra validiteten för 

denna studie något svårbedömd.

Det bör påpekas att resultatet är en tolkning utifrån våra förförståelser och kan därmed ha påverkat 

studien. Vidare är de artiklar som är granskade till största del på engelska vilket innebär att vi har 

behövt översätta dessa vilket även här innebär att texterna tolkats. Med detta sagt vill vi understryka 

att resultatet kan ha blivit färgat av både våra förkunskaper och egna tolkningar. Vi har själva varit 

medvetna om denna risk under processen och har försökt hålla en så objektiv ställning som möjligt.

Några brister och systematiska fel har upptäckts under studiens gång. Vi upptäckte relativt tidigt i 

processen att det var svårt att genomföra systematiska sökningar, därmed har vi fått göra om 

sökprocessen ett antal gånger vilket blev en utdragen process. Detta har vi tagit lärdom av och 

kommer göra annorlunda om chansen att göra en liknande studie kommer igen. En brist vi 

upptäckte under processen var att vårt krav att texterna skulle finnas tillgängliga i fulltext 

försvårade bearbetningen av resultatet, då endast ett fåtal texter fanns tillgängliga. Även detta skulle 

kunna göras annorlunda om chansen kom att göra om studien. Om urvalskravet fulltext tas bort kan 

studien breddas och resultatet bli mer fylligt och generaliserbart. 
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7.2 Konsekvenser för undervisning

Nedan kommer en diskussion föras om vad resultatet i denna litteraturstudie kan innebära för 

undervisningen i skolan.

Denna studie har bidragit med insikten att utomhusmatematik som metod har svagt vetenskapligt 

stöd, därför kan slutsatser inte dras att metoden har någon större betydande roll för elevers 

kunskapsutveckling. Trots detta kan en följd för undervisningen vara att metoden kan införas som 

återkommande inslag under matematiklektionerna, eftersom både lärare och elever betonade att 

förståelsen för matematiken underlättades. Metoden kan även förespråkas som en återkommande 

del av undervisningen av den anledningen att utomhuspedagogik skapar ett mer aktivt lärande, där 

eleverna får lära genom att uppleva.

Vidare har denna studie bidragit med en förståelse för betydelsen av att som lärare variera 

undervisningsmetoder. Detta betonas även i Lgr11 där en varierad undervisning förespråkas 

(Skolverket, 2011). Genom att variera undervisningsmetoder, exempelvis blanda traditionell 

undervisning med mer modern undervisning, upplever vi att undervisningsinnehållet når fler elever 

och därmed kan chansen till bättre matematikresultat öka.

7.3 Fortsatta studier

Nedan presenteras vad fortsatt forskning bör undersöka på området utomhusmatematik.

Ett större antal studier kring lärares attityder till utomhusmatematik har genomförts än studier kring 

elevers attityder. Vi anser att det är viktigt att även fånga vad eleverna tycker då det ökar chansen att 

få en motiverad elevskara. Utan motiverade elever är chansen liten att resultaten kommer förbättras. 

Vi ser därmed ett behov av fler studier på området. De få studier som genomförts visar att eleverna 

överlag uppskattar utomhusundervisning men vi anser att studierna är för få för att resultaten ska 

kunna generaliseras.

Forskning om utomhuspedagogik finns det relativt gott om men det var svårt att hitta mer 

matematikspecifik forskning på området. Många av lärarnas och elevernas kommentarer var inte 

matematikanknutna och vi ser därmed även här ett behov av mer forskning för att få reda på om just 

matematik är ett passade ämne att ta med utomhus.

De texter som påträffades under sökprocessen täcker i stort sett endast var lärare eller elever  tycker 
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om utomhusmatematik och inte vad som faktiskt rekommenderas rent vetenskapligt. Mer forskning 

kring undervisningsmetoder överlag behövs då lärare behöver vägledande ramverk som kan stödja 

dem att skapa rika och effektiva lärandemiljöer i en skola där resultaten för tillfället sjunker. För att 

utveckla dessa vägledande ramverk behövs fler kvalitativa fallstudier och kvasiexperiment på 

området. Fallstudier behövs för att tydliggöra hur läraren bör agera didaktiskt i lärandesituationer. 

Först när forskning stödjer lärares didaktiska val blir det aktuellt att genomföra kvasiexperiment på 

området för att mäta effekten på lärandet av dessa didaktiska val. Fler kvasiexperiment på området 

bör genomföras där även elevers kognitiva påverkan mäts. Detta för att se om 

undervisningsmetoden kan få starkare vetenskapligt stöd och därmed kan rekommenderas som 

metod. Vi anser att relationen mellan utformningen av de prov och den undervisning som erbjudits i 

de kvasiexperiment som presenteras i denna litteraturstudie är en typ av studie vi förespråkar och 

vill se mer av. Man skulle kunna se kritiskt på att både test- och kontrollgrupperna genomförde 

standardiserade tester men vi anser att dessa tester underlättar en jämförelse mellan de olika 

grupperna. När två grupper undervisats i samma innehåll men genom olika metoder anser vi att det 

är av stor vikt att testa grupperna på samma sätt, för att tydliggöra effekten av olika 

undervisningsformer. 

All den form av förslag som givits ovan till fortsatta studier bör ske världsomspännande. Från delar 

av världen, som till exempel Asien, saknas forskning kring utomhusmatematik och det skulle vidga 

området om även forskning genomfördes i den delen av världen. Vi efterlyser även fler studier per 

land för att öka resultatens generaliserbarhet.
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