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Abstract 

The purpose of this literature study is to examine what the research field around outdoor 

mathematics looks like, as well as present the results, research findings and scientific 

conclusions. 

Through systematic searches thirteen articles have been found in their entirety selected for 

audit, as well as nine articles that are not available in full text - these were included in order to 

contribute to a more complete description of the nature of the entire current field of research. 

The results primarily show that relatively little research and scientific studies have been done 

in the area of outdoor mathematics. Only five articles could meet the criteria as scientific, and 

therefore these may be considered the basis of presenting what the research in this field says. 

The articles concluded that students own spontaneous reaction to outdoor math is that it is 

fun, that they learn the subject of math easier, and that they get a deeper understanding of 

mathematics as a whole. One article was also able to demonstrate that the students who are 

subjected to the learning method of outdoor mathematics, learned more than those who only 

have access to traditional classroom teaching. 

 

 

Sammanfattning 

Det här är en litteraturstudie som undersöker hur forskningsfältet kring utomhusmatematik ser 

ut, samt de olika resultat som forskningen kommit fram till.  

Genom systematiska sökningar har tretton artiklar i sin helhet valts ut för granskning, samt 

nio artiklar som ej finns tillgängliga i fulltext. Dessa inkluderades för att bidra till en mer 

komplett beskrivning av karaktären för hela det aktuella forskningsfältet. Resultatet visar 

framför allt att det finns relativt lite forskning inom området. Endast fem artiklar kunde 

bedömmas uppfylla kriterierna som vetenskapliga och därmed får dessa stå till grund för att 

visa vad forskningen för området säger. Dessa artiklar konkluderade att elever spontant 

upplever utomhusmatematik som roligt, att de lär sig lättare samt får en djupare förståelse för 

matematiken. En artikel kunde även påvisa att de elever som har utomhusmatematik lär sig 

mer, än de som endast har traditionell klassrumsundervisning. 

  

Keywords: Outdoor mathematics, outdoor pedagogy, litterature study. 

Nyckelord: Utomhusmatematik, utomhuspedagogik, litteraturstudie.  
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Inledning 

Undervisning kan bedrivas på andra ställen än i ett klassrum, tillexempel utomhus. Men vad 

innebär det att bedriva utomhuspedagogik, är det bara något som lärare gör när det är vackert 

väder, eller finns det forskning som ligger bakom undervisningen utomhus? Det råder delade 

meningar i hur vanligt och hur stort intresset är att bedriva utomhusmatematik. Beakta till 

exempel följande två citat: ”Teaching and learning outdoors is not common in Swedish 

schools” (Fägerstam & Blom, 2012, s. 2). ”In Sweden there is a growing interest among 

teachers to locate teaching outdoors” (Wilhelmsson, 2012, s. 6). Det finns flera anledningar 

till att skolor eller lärare bedriver utomhusundervisning. Några av dessa kan vara; att eleverna 

ska få respekt för vår natur och miljö, att göra undervisningen roligare och mer lustfylld, ge 

eleverna ökad förståelse och få ”real life-kunskap”, samt att elevers hälsa påverkas positivt av 

att vara ute (Szczepanski & Dahlgren, 2011; Wilhelmsson, 2012 & Rickinsson m.fl., 2004). 

När skolor applicerar en pedagogik på verksamheten och bedriver undervisning så måste 

undervisningen vila på vetenskaplig grund och vara väl beprövad (Skollagen, kap1 5§). 

Dessutom bör all undervisning enligt Skolverket (2011) vara kopplad till läroplanen eller 

kursplanen.  Därför bör all undervisning som bedrivs i ett ämne vara direkt kopplad till ett 

område i läroplanen. Jag har själv ett stort intresse för naturen och ser utomhusmatematik som 

en möjlighet till att också utveckla elevers intresse och känsla för natur och miljö. Men vad 

säger forskningen om det här och hur vanligt är det? Därför är avsikten med den här 

litteraturstudien är att undersöka hur forskningsfältet kring utomhusmatematik ser ut samt vad 

den forskningen kommer fram till. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att göra en sammanställning och karaktärisering av den forskning som 

finns på utomhusmatematik i grundskolan. Det är även intressant att redogöra för vad den 

forskningen kommer fram till, vilket blir en andra del av den här studien.  

 

Undersökningen utgår från frågorna; 

Hur kan forskningsfältet beträffande utomhusmatematik i grundskolan beskrivas? 

Vad kommer forskningen kring utomhusmatematik i grundskolan fram till? 

  



4 

 

Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs begreppen utomhuspedagogik och utomhusmatematik. För att 

klargöra skillnader mellan utomhuspedagogik och platsbaserat lärande/ vardagsmatematik 

kommer även dessa begrepp att få en kortare beskrivning.  

Utomhuspedagogik 

Enligt Szczepanski & Dahlgren (2011) kommer begreppet utomhuspedagogik i akademiska 

sammanhang ursprungligen från Cornell University och Ohio State University, USA. Kurser 

som kallades för land grant med syfte att öka kontakten med naturen har sedan 1860-talet 

genomförts vid universiteten. Under urbaniseringen skapades ett behov utomhuspedagogik 

där elever fick egna erfarenheter av naturen. Genom natur- och kulturlandskapet kunde de 

teoretiska klassrumskunskaperna naturligt förenas med de praktiska erfarenhetsbaserade 

kunskaperna. Under 1800-talets andra hälft och in på 1900-talet växte den här pedagogiken 

sig allt starkare, främst i USA och Tyskland (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Det finns flera 

olika mer moderna definitioner av utomhuspedagogik, en av de första uttalades av Donaldson 

och Donaldson 1958; ”education in, about and for the outdoors” (s.17) (citerad i Rickinson, 

m.fl, 2004 s. 15). Enligt Rickinson m.fl. (2004) kan utomhuspedagogik ha olika slutresultat 

och syfte samt bedrivas i olika miljöer. Till syftet för författarnas studie definierades lärande 

utomhus till lärande som uppkommer eller skapas utifrån aktiviteter som bedrivs i 

utomhusmiljö utanför klassrummet. Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) är utemiljön 

både en plats för lärandet och föremål för lärande, vilket ger utomhuspedagogiken en så bred 

definition och förklaring. 

 

Dahlgren och Szczepanski (2004) och Hedberg (2004) menar att våra upplevelser av 

landskapet inte delas upp i olika ämnen eller discipliner så som matematik, historia, biologi 

och så vidare utan är snarare en helhet av alla ämnen utan gränser. Genom lärande i 

landskapet ges eleverna därför möjlighet att få erfarenheter där förnimmelser, 

känslostämningar och eftertankar kan samspela och därmed ge eleverna helhetsupplevelser 

och sambandsförståelse. Vidare menar Dahlgren och Szczepanski (2004) att utemiljön hjälper 

läraren med pedagogikens vad-, hur- och varförfrågor. Den ger även tillträde till kultur, 

färger, former, smaker och dofter vilket tillfredsställer alla elevernas sinnen (Dahlgren och 

Szczepanski 2004). Utomhuspedagogik påverkar inte enbart lärandet av kunskap, Emilia 

Fägerstam (2012) refererar till sju olika publikationer som menar att erfarenheter utanför 

klassrummet ökar elevens sociala och ekologiska ansvarstagande, intresse och motivation. 

Inom utomhuspedagogikens ramar ryms ibland även andra platser än naturen. Det är dock 

viktigt att se skillnaden på naturen, ett reningsverk eller andra autentiska platser och konkret 

material för att kunna särskilja de olika områdena av pedagogiken. 
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Platsbaserat lärande 

En av de kanske mest framträdande reformpedagoger som förespråkade ett aktivt och 

erfarenhetsbaserat lärande var John Dewey (1859-1952). Deweys verk har samlats till hela 37 

volymer mellan åren 1882 och 1953 (Dewey, 1916/1997). Dewey (1916/1997) förespråkade 

att praktiska erfarenheter måste bearbetas genom passiva erfarenheter för att lärande ska ske 

effektivt. I Demokrati och utbildning citerar Dewey Rousseau och menar att det inte går att 

uttrycka sig bättre än Rousseau:  

 

Undervisning, säger han, får vi genom tre källor: naturen, människan och tingen. Den 

spontana utvecklingen av våra organ och kapacitet utgör Naturens undervisning. Den 

nytta vi lär oss att dra av utvecklingen utgör den undervisning vi får från människor. 

Förvärvandet av personlig erfarenhet av omgivande föremål utgör den undervisning vi får 

av tingen. Bara när dessa tre sorters undervisning är harmonisk och strävar efter samma 

resultat närmar sig människan sig sitt sanna mål… (Dewey, 1916/1997, s. 154) 

 

Det innebär att endast praktiska eller endast passiva erfarenheter inte leder till kunskap i 

samma utsträckning som när dessa kombineras. En annan filosof som också förespråkade 

praktisk erfarenhet var Aristoteles, som enligt Roger Säljö (2011) hade en empiristisk syn på 

lärande som kort kan beskrivas som att ”kunskap nås genom erfarenhet” (Säljö, 2012, s. 162). 

Strotz och Svenning (2004) diskuterar begreppet tyst kunskap i sin text och beskriver det som 

kunskap vi lärt oss kroppsligt och som kan vara svår att beskriva med ord. En ofta bortglömd 

men, enligt författarna en ack så viktig och värdefull kunskap. Den tysta kunskapen som är 

inlärd genom kroppsliga och sinnliga erfarenheter kan med hjälp av reflektion bli även 

teoretisk och då också levande kunskap (Strotz & Svenning, 2004). Dahlgren (2007) lyfter 

fram ett synsätt på pedagogik som har kommit att kallas för bland annat problembaserat 

lärande eller studerandecentrerat lärande där undervisningen utgår ifrån ett fenomen, situation 

eller händelse som sedan kan studeras och försöka förstås med hjälp av olika ämnesområden. 

Om möjligt bör problemet studeras utifrån dess utgångspunkt eller plats och sedan bör 

reflektioner föras för att lärandet ska bli så effektivt som möjligt. Birgitta Wilhelmsson (2012) 

understryker att inhämta teoretisk kunskap genom erfarenhetsbaserad kunskap även påverkar 

elevernas samarbetsförmåga och känsla för naturen positivt (Braund & Reiss, 2006; Jordet, 

2007, refererade i Wilhelmsson 2012). Det går nu att se att det finns många likheter mellan 

platsbaserat lärande och utomhuspedagogik, dock vill jag understryka att 

utomhuspedagogiken i det här arbetet kommer att syftas till den undervisning som bedrivs i 

naturen och landskapet.  
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Utomhusmatematik 

Utifrån dessa definitioner och beskrivningar av utomhuspedagogik är det svårt att bestämma 

någon specifik mängd av aktiviteter utomhus för att det ska räknas som att eleverna har 

utomhuspedagogik. Varje aktivitet som bedrivs utomhus där lärande av något slag är i fokus 

är utomhuspedagogik. Dock kan skolor inte bara bedriva verksamhet hur som helst. I 

skollagen (SFS, 2010:800) 1kap 5§ står det att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet” (s.16). Det är också enligt Lgr 11 en del av skolans uppdrag att 

”…stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt att vilja pröva egna 

idéer och lösa problem” (Lgr 11, s. 9). Läraren bör, planera och informera eleverna om bland 

annat syftet samt vilka kunskapskrav som ingår i uppgiften eller aktiviteten (Skolverket, 

2011). Det här leder till att skolan inte bör göra aktiviteter som inte är direkt kopplade till 

läroplanen eller kursplanen i ett skolämne. Därför ligger fokus i den här rapporten på 

utomhuspedagogik som har kombinerats med matematik som benämns härefter som 

utomhusmatematik (UM), vilket innebär att utomhuspedagogik, härefter UP, blir praktiserat i 

skolämnet matematik.  
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Metod 

Metoden som valts är att göra en systematisk litteraturstudie över hur forskningsfältet av 

utomhusmatematik ser ut. Genom att göra en litteraturstudie kan man få fram en omfattande 

bild av vad redan tidigare forskning har kommit fram till inom ett område. Genom att 

sammanställa tidigare forskning kan man se vilka områden som är beforskade och vilken 

kvalité den forskningen har samt vilka resultat som finns (Eriksson Barajas, Forsberg, & 

Wengström, 2013). Detta kan leda till att man inte gör forskning som redan finns. Detta är 

några av anledningarna som har lett fram till att jag har valt att göra en litteraturstudie.  

Sökstrategi 

Sökningar som gav användbara artiklar gjordes i ERIC. Det gjordes även sökningar i Google 

Schoolar, men det blev alldeles för stort antal sökträffar att gå igenom. Det fanns inte heller 

någon möjlighet att välja att artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket gjorde att sökmotorn 

valdes bort. Jag valde att börja söka med orden Outdoor mathematics som är en direkt 

översättning av utomhusmatematik. Utifrån det första urvalet på denna sökning letades efter 

fler användbara sökord i artiklarna. Sökningen som gjordes i ERIC 2014-04-09 på outdoor 

mathematics, gav 69 träffar, den enda begränsningen var att artiklarna skulle vara peer 

reviewed. Ytterligare två sökningar på ERIC gav intressanta sökresultat, sökningarna visas i 

tabellen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att testa sökningen outdoor mathematics gjordes olika former av orden med appendix, 

detta gav emellertid snarlika sökresultat och samma artiklar visades på de olika sökningarna. 

Sökningar gjordes även i SwePub, Libris och Summon, dessa gav samma sökträffar som de 

tidigare sökningarna i ERIC. Detta påvisar att de flesta av de artiklar som kan vara intressanta 

för studien fanns i sökresultaten. Ytterligare en artikel valdes genom manuell sökning 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013), artikeln är en av de artiklar som Emilia Fägerstams (2012) 

doktorsavhandling bygger på. 

  

Databas 

och datum 

Sökord/kombination 

av sökord 

Avgränsningar Sökträffar Urval 

1 

Urval 2, 

granskade 

ERIC 
2014-04-09 

Outdoor 

mathematics 

Peer reviewed 69 24 9 + (9 ej 

fulltext) 

ERIC 
2014-04-09 

Mathematics trail Peer reviewied 32 1 1 

ERIC 
2014-04-12 

"Environmental 

Education" AND 

mathematics 

Peer reviewied 176 5 2 
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Urvalskriterier 

I det första urvalet lästes artiklarnas abstrakt för att sortera ut intressanta artiklar. Det som 

eftersöktes var att artiklarna på något sätt skulle beröra utomhuspedagogik och matematik 

tillsammans, vilket jag för enkelhetens skull här efter kommer att benämna som 

utomhusmatematik (UM). Likväl gjordes ett urval utifrån att endast grundskolan skulle 

belysas i arbetet. Därför uteslöts de artiklar som berörde följande ämnen: UM inom förskolan 

och vuxenutbildningar, miljöanpassad (environmental) matematikundervisning som ej 

bedrevs utomhus, tekniska hjälpmedel så som mobiltelefoner samt kulturrelaterade artiklar. 

Nio artiklar kunde ej granskas på grund av att de inte fanns tillgängliga i fulltext via varken 

Örebro Universitet, Mälardalens Högskola eller Göteborg Universitet. I det andra urvalet där 

hela artiklarna lästes sorterades ett fåtal artiklar bort på grund av att de inte handlade om det 

som eftersöktes, trots att abstracten hade indikerat så. Efter det andra urvalet återstod 13 

artiklar.  

 

Att flera sökningar i alla relevanta sökmotorer som fanns tillgängliga gratis via Örebro 

Universitet, samt att samtliga artiklar som berör UM enligt kriterierna ovan är medtagna i 

studien styrker studiens validitet. Dock innebär de nio artiklarna som inte kunde ingå i studien 

en viss svaghet av validiteten för studien. Ytterligare en begränsning av litteraturstudien är att 

de sökmotorer som användes inte innehåller all forskning inom området. När ett 

forskningsområde ska karaktäriseras och dess resultat påvisas finns det inte så många andra 

möjliga val av metod än systematisk litteraturstudie. 

Analysmetod 

Materialet i den här studien har blivit bearbetat efter Eriksson Barajas m.fl. (2013) 

femstegsmetod för innehållsanalys. Artiklarna har analyserats och kategoriserats efter deras 

syfte, metod och struktur för att se huruvida de är vetenskapliga studier eller inte. Detta ledde 

fram till tre kategorier; artiklar som ej är av undersökande karaktär och artiklar som är av 

vetenskaplig karaktär. I den tredje och sista kategorin, artiklar som ej fanns tillgängliga i 

fulltext presenteras de nio artiklarna som inte kunde granskas. De artiklar som har blivit 

bedömda som vetenskapliga har även blivit granskade utifrån deras resultat, vilka presenteras 

som en egen del av resultatet.  
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Resultat 

Genom de systematiska sökningarna som gjordes i ERIC kan konstateras, efter valda kriterier, 

att det inte finns särskilt mycket forskning inom området. Även som ovan nämnts uttrycker 

tidigare forskning att forskning inom UM är ett relativt lite beforskat område. Resultatet är 

indelat i två delar, en del där forskningsfältet karaktäriserats och en del där forskningens 

resultat presenteras. Utöver de 13 granskade artiklarna tas även här hänsyn till de nio 

artiklarna som valdes bort på grund av att de inte fanns tillgängliga i fulltext. Dessa artiklars 

abstract har noga granskats för att försöka ge en bild av vad de har bidragit med för typ av 

forskning. Denna grupp artiklar används alltså för att ge ytterligare information om 

forskningsområdets karaktär, men eftersom det inte säkert går att bedöma deras resultat och 

metod enbart genom abstraktet så används de inte i beskrivningen av vad forskningen på 

området säger.  

 

Artiklarna i studien har kategoriserats till tre kategorier efter deras syfte, metod och struktur. 

Under kategorin ej fulltext beskrivs de artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext. Kategorin 

artiklar som ej är av undersökande karaktär innefattar studier som efter granskning inte kan 

ses som vetenskaplig forskning. Dessa studier har ett syfte att förklara eller rekommendera en 

specifik aktivitet som är lämpad för utomhusundervisning. I kategorin artiklar som är av 

vetenskaplig karaktär beskrivs artiklarnas syfte, metod och struktur, dessutom redovisas även 

deras resultat. 
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Artiklar som ej fanns tillgängliga i fulltext 

I följande två tabeller presenteras de nio artiklar som, inte fanns tillgängliga i fulltext. I tabell 

1 finns de artiklar som enligt deras abstract fokuserar på att beskriva olika aktiviteter. 

Artiklarnas abstract säger ingenting som kan härledas till tidigare forskning eller att artiklarna 

ska vara av undersökande karaktär. Huruvida artiklarna har referenser till tidigare forskning 

går heller ej att uttala sig om, eftersom hela artiklarna ej är lästa. I tabell 2 visas de artiklar 

vars abstract visade att de utöver aktivitetstips har någon form av diskussion kring 

utomhusmatematik. Dock går det ej att utläsa att artiklarna har någon forskningsfråga. 

Samtliga artiklar hittades via ERIC. 

Artikel Årtal Sammanfattning av abstrakt 

Thompson, T. E. & Morford, C. A. 

(1980). A Sequential Development 

of Metric Measurement Activities 

for Middle School Students Using 

the Outdoor Environment.  

School Science and Mathematics, 

80(7), s. 609-614. 

1980 Säsongsanpassade aktiviteter för att träna på olika mätsystem 

presenteras i artikeln. Aktiviteterna är anpassade för årskurs fem 

till åtta i Amerikanska skolår. Aktiviteterna bygger på en modell 

av California State Department of Education. 

Finlay, J. (1991). Creative Minutes 

in the School Yard. Nature Study, 

44(4), s. 33. 

1991 Åtta aktiviter för alla åldrar och årskullar som kan göras på 

skolgården är beskrivna i artikeln. De matematiska förmågor 

som aktiviteterna behandlar är bland annat slutledning, 

beskrivning, jämförande, observerande, undersökande, tolkning, 

skrivning samt matematiska begrepp. 

Leeson, N. J. F. (1976). 

Geometrical Outdoor Activities. 

Australian Mathematics Teacher, 

32(1), s. 20-25. 

1976 Artikeln presenterar flera praktiska utomhusaktiviteter som 

behandlar bland annat mätning och skala. 

Leyden, M. B. (1980). Science Can 

Be Wheel Fun. Science Activities, 

17(1), s. 24-30. 

1980 I artikeln finns en beskrivning på hur lärare kan arbeta med olika 

fordon som har hjul för att lära olika matematiska begrepp och 

få förståelse för geometri, position och energi.  

Sovchik, R. (1979). Some Outdoor 

Mathematics Topics for the 

Elementary School. School Science 

and Mathematics, 79(8), s. 641-

646. 

1979 Artikeln ger förslag på sex matematiska utomhusaktiviteter för 

vardera primary-age och intermediate-age. 

Anonym. (1985). The Activity 

Centre. Australian Mathematics 

Teacher, 41(1), s. 14-17. 

1985 Artikeln består av fyra kalkylblad med olika aktiviteter som 

behandlar olika måttsystem. 

Bazanson, C. & Killion, J. (2001). 

Moving Math Outdoors. Green 

Teacher, nummer 64, s. 31-33. 

2001 I abstractet beskrivs matematik som ett sätt att beskriva världen 

och dess mönster på. Genom att vara i naturen, eller på 

skolgårdden ges elever och lärare möjlighet att förstå matematik 

i fler miljöer än endast i klassrummet. Artikeln innehåller 

aktiviteter som går att genomföra på skolgården.   

Johnson, D. A. (1974). 

Mathematics Outside the 

Classroom.  School Science and 

Mathematics, 74(2), s. 129-134. 

1974 Artikeln innehåller en lista på utomhusaktiviteter i matematik. I 

artikeln diskuteras även matematik i naturen och teknikens 

värld. 

Lang, G. (1976). Camp 

Mathematics. Australian 

Mathematics Teacher, 32(1), s. 9-

15. 

1976 I artikeln förs en diskussion kring barns lärande av matematik 

genom aktiviteter som kan genomföras vid camping eller 

lägerverksamhet. 
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Artiklar som ej är av undersökande karaktär 

Åtta av de 13 granskade artiklarna beskriver och rekommenderar olika aktiviteter, allt från 

enstaka lektioner till korta och långa projekt. Fyra av artiklarna är fallstudier, där projekt som 

har genomförts med elever blir beskrivna. De andra fyra är rena tips på aktiviteter. Ingen av 

artiklarnas syfte är att framhäva varken specifika synsätt/teorier eller det ”bästa sättet” att 

bedriva undervisning. Dessa åtta artiklar är inte av undersökande karaktär och utgår inte heller 

från någon forskningsfråga. Artiklarna är endast några få sidor långa och inte särskilt 

omfattande. De saknar även helt eller har ett fåtal hänvisningar till referenser och tidigare 

forskning inom fenomenet. Ingen av dem har heller någon form av resultat eftersom de inte är 

av undersökande karaktär. Några få har en slutdiskussion eller sammanfattning. Det går på 

grund av detta ifrågasätta huruvida dessa artiklar är vetenskapliga. Det är även intressant att 

uppmärksamma att de har gått igenom filtret peer reviewed på sökmotorn ERIC. Värt att 

uppmärksamma är även att tre av artiklarna är skrivna under 1970-talet. Med tanke på 

artiklarnas språk och struktur kan antas att de är skrivna direkt till yrkesverksamma lärare. 

Artiklarna är mer lättlästa och begripliga än de vetenskapliga artiklar som kommer att 

beskrivas senare i resultatet.  

 

Nedan följer två tabeller över de åtta artiklar som ej är av undersökande karaktär, i tabellerna 

är artiklarnas syfte sammanfattade. I tabell 3 redovisas de artiklar som endast beskriver olika 

aktiviteter. I tabell 4 finns de artiklar som redovisar genomförda projekt. 

 

  

Artikel Årtal Syfte 
Arnsdorf, E. (1978). 

Orienteering: New Ideas for 

Outdoor Mathematics. The 

Arithmetic Teacher, 25(7), s. 14-

17. 

1978 Att ta fram några förberedande uppgifter som görs i klassrummet 

samt uppföljande aktiviteter som kan göras utomhus. Aktiviteterna 

har temat orientering. Författaren menar att genom 

orienteringsövningar kan eleverna få bland annat ökad motivation 

och glädje för matematik samt praktisk erfarenhet av att använda 

matematik.  

Hecht, A. T. (1970). My Favorite 

Lesson: Environmental Problem 

Solving. The Arithmetic Teacher, 

27(4) s.42-43. 

1970 I denna artikel ges inget specifikt syfte. Artikeln beskriver en 

tredagars utflykt där matematik står på agendan, de olika 

problemen presenteras i artikeln. 

Lancester, R & Delisi, V. (1997).  

A Mathematics Trail at Exeter 

Academy. The Mathematics 

Teacher, 90 (3), s. 234-237. 

1997 Att skapa ett matetikspår fria att använda för lärare med syftet att 

göra aktiviteter utomhus med sina klasser. Spåret skapades för att 

inspirera och motivera lärare att applicera problemen till deras 

närmiljö eller att skapa egna problem och puzzel. 

Woodby, L. G. (1970). The angle 

mirror outdoors. The Arithmetic 

Teacher, 17(4), s. 296-300. 

1970 Inget uttryckligt syfte finns i artikeln mer än att praktiska 

erfarenheter utanför klassrummet med hjälp av optiska instrument 

har en särskild påverkan på eleverna. I artikeln beskrivs övningar 

som kan göras utomhus med hjälp av två speglar i rät vinkel med 

spegelsidorna vända mot varandra.    
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Clarkson, P. (2010). Mathematics 

and water in the garden: Weaving 

mathematics into the students’ 

lived environment. Australian 

Primary Mathematics Classroom, 

15(1), s. 11-14. 

2010 Artikeln beskriver en del av ett projektet Australian School 

Innovation in Science and Technology and Math som drevs 2005 

till 2008 och finansierades av Regeringen. Projektet som beskrivs 

i artikeln gick ut på att öka elevernas kunskap och förståelse för 

bristen på färskvatten i Australien. Eleverna skulle med hjälp av 

bland annat matematik anlägga en trädgård med bevattning. I 

artikeln beskrivs de olika momenten som eleverna gjorde. 
Horak Smith, K. & Quebec 

Fuentes S. (2012). A 

Mathematics and Science Trail. 

Austrailian Primary Mathematics 

Classroom, 17(2), s. 19-23. 

2012 Att engagera elever i hands-on och verklighetsanknuten 

problemlösning genom ett matematik- och naturvetenskapsspår. 

Artikeln beskriver hur författarna gick till väga när de skapade 

spåret. En kort diskussion kring spårets för och nackdelar med 

hänsyn till några spontana elevkommentarer förs. Den avslutas 

med några insikter och rekommendationer till lärare som planerar 

att själva anlägga ett spår. 
Rohrer, J. & Welsch, S. (1998). 

The Lake Tahoe Watershed 

Project: A Summer Program for 

Female Middle School Students 

in Math and Science. Roeper 

Review, 20(4), s. 288-290. 

1998 Artikeln är en utvärdering av det första året i ett tvåårigt projekt 

för att öka högpresterande flickors självförtroende och framtida 

val av studier. Projektet hölls vid Lake Tahoe, Nevada där 

flickorna undervisades av endast kvinnliga lärare och forskare. 

För undervisningen utnyttjades behovet av dränering av 

flodbanken i syfte att göra undervisningen verklighetsbaserad. I 

slutet av artikeln återfinns några tips på hur aktiviteterna kan 

anpassas till skolverksamhet. 
Smart, J. & Marshall, J. (2007). 

A Geometric Scavenger Hunt: 

Math and science blend in this 

integrated outdoor exploration. 

Science and Children, 45(2), s. 

36-40. 

2007 I artikeln finns inget syfte. Författarna beskriver en aktivitet som 

sträcker sig över fyra lektioner med en av Smarts klasser. 

Lektionerna gick ut på att finna, dokumentera och beskriva olika 

geometriska figurer som eleverna kunde hitta i naturen.  
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Artiklar som är av vetenskaplig karaktär 

De återstående fem artiklarna som granskades har ett mer vetenskapligt angripande på 

studierna än de ovan beskrivna. Dessa artiklar har ett tydligt syfte, metod, resultat och 

slutdiskussion som är väl förankrade i tidigare forskning. I det här avsnittet kommer 

artiklarnas karaktär, metod, resultat och diskussion att granskas och beskrivas. Artiklarna 

beskrivs och sammanfattas var för sig i bokstavsordning. Studiernas eventuella samband med 

motsägelser eller samtycke diskuteras under analysdelen. Dessa fem artiklar redovisas i tabell 

5. 

 

  

Artikel Årtal Syfte 
Fägerstam, E., & Blom, J. (den 18 1 2012). 

Learning biology and mathematics outdoors: 

effects and attitudes in a Swedish high school 

context. Journal of Adventure Education & 

Outdor Learning, s. 1-20. 

2012 Studiens syfte var att undersöka om det fanns några 

effekter, emotionella eller kognitiva på elever som 

hade mer undervisning utomhus än de som har 

undervisning främst inomhus. Även elevernas 

kunskaper jämfördes innan och efter studien. 

Fägerstam, E., & Samuelson, J. (den 6 6 

2012). Learning arithmetic outdoors in junior 

high school: Influence on performance and 

self-regulating skills. Education 3-13: 

International Journal of Primary, 

Elemenatary and Early Years Education. S. 

1-13 

2012 Studiens syfte var att undersöka om det finns några 

skillnader på elevers aritmetiska kunskapsutveckling 

hos elever som har endast traditionell matematik 

inomhus jämfört med elever som har delar av sin 

matematikundervisning utomhus. Även elevernas 

inre och yttre motivation, självkänsla och oro/ångest 

studerades. 

O'Shea, H. (2009). The Ideal Mathematics 

Class for Grades 5 and 6: What Do the 

Students Think? Australian Primary 

Mathematics Classroom, 14(2). 

2009 Syftet med studien var att ta reda på vad elever har 

för erfarenhet av matematik och vad de föredrar eller 

tycker om för typ av undervisning. 

Pacifici, L. B., Miller, C., & Thomson, N. 

(2009). Student Participation in Ecological 

Research: Preliminary Insights from Students' 

Experiences in Smoky Mountains. Journal of 

Natural Resources & Life Sciences 

Education, 38, s. 159-166. 

2009 Att ta reda på hur elever beskriver sina egna 

erfarenheter av utomhusaktiviteter och vad de har för 

attityder gentemot naturvetenskap. Studien 

genomfördes i Great Smoky Mountains National 

Park.  

Paige, K., Lloyd, D., & Chartres, M. (2008). 

Moving towardss transdisciplinarity: An 

ecological sustainable focus for science and 

mathematics pre-service education in the 

primary/middle years. Asia-Pacific Journal of 

Teacher Education, 36(1), s. 19-33. 

2008 Att beskriva ett förhållningssätt till att undervisa 

tvärvetenskaplig i matematik och naturvetenskap där 

ekologisk hållbarhet är en del av undervisningen. 
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Learning Biology and mathematics outdoors: effects and attitudes in a Swedish high 

school context, av Emilia Fägerstam och Jonas Blom (2012).   

Artikeln bygger på en studie som Fägerstam och Blom genomförde under september 2008 till 

mars 2009. För studien fanns två forskningsfrågor: 

 

1. What are the long-term effects of outdoor teaching in biology on high school pupils’ 

knowledge of ecology and classification? 

2. What are high school pupils’ attitudes towards learning biology and mathematics 

outdoors compared with indoor teaching? (Fägerstam & Blom, 2012, s.3) 

 

Eftersom det endast är fråga 2 som berör UM kommer bara den delen av resultatet och 

diskussionen att granskas. Artikeln är också uppdelad på ett sådant vis att det blir möjligt att 

endast granska resultatet för fråga 2. Studiens syfte var att upptäcka möjliga effekter, både 

kognitiva och känslomässiga av att eleverna hade utomhusundervisning. 

 

I artikelns inledning förankras fenomenet utomhusundervisning genom att hänvisa till mycket 

forskning inom utomhuspedagogiken, bland annat används John Dewey (1859-1952) 

återkommande. Författarna hänvisar till Braund och Reiss (2006), Gruenewald (2003a, 

2003b), Lugg (2007), Nicol (2003), Smith (2002) och Woodhouse och Knapp (2000) som alla 

menar att elever för att få ökad motivation, intresse och kunskap samt utveckla sin sociala och 

ekologiska medvetenhet behöver en närmre kontakt med de miljöer vi har omkring oss. 

Därför krävs det att eleverna har undervisning som ger erfarenheter från miljöer utanför 

skolan (Fägerstam & Blom, 2012). 

  

I studien deltog 88 svenska högstadieelever fördelade på fyra klasser i årskurs 7 och 8 (7A, 

7B, 8A och 8B). Alla klasser förutom 8B hade matematik utomhus. 7A och 8A var 

kontrollgrupp och hade sin biologiundervisning inomhus, 7B och 8B hade förutom en del 

lektioner inomhus även lektioner utomhus. Alla klassers undervisning hade samma 

arbetsområde och kunskapsmål. Matematiklektionerna fokuserade på sammarbete och 

problemlösning i små grupper (Fägerstam & Blom, 2012). För att svara på den andra 

forskningsfrågan genomfördes semistrukturerade intervjuer fem månader efter studien. I 

intervjuerna deltog 21 av eleverna, fyra från 7A, fem från 7B, sex från 8A och sex från 8B 

(Fägerstam & Blom, 2012). Frågorna som berörde matematik var följande: 

 

2. Have you had lessons outdoors sometimes? 

In what subjects? 

What do you think about that? 

3. What do you think of outdoor lessons compared to indoor lessons? 

What are the differences? (Fägerstam & Blom, 2012, s. 19-20). 
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Resultatet från intervjuerna analyserades med inspiration från grundad teori och delades upp i 

fyra olika teman, novelty and variation, authenticity, interaction och affect/ feelings. I den 

första kategorin redovisas resultat som visar att utomhusmatematiken var mer varierande och 

att eleverna upplevde att de gjorde nya saker hela tiden, vilket 14 av 21 elever ansåg vara 

anledningen till att de tyckte så mycket om utomhuslektionerna. Utomhusmiljön ansågs också 

vara mer stimulerande och roligare jämfört med den vanliga undervisningen som ansågs som 

tråkig, gammalmodig och innehållslös. Många av eleverna tyckte också att de var mer alerta 

och kunde koncentrera sig bättre tack vare den mer intressanta miljön, nyhetens behag och 

den friska luften. I den andra kategorin, authenticity redovisas bland annat det här citatet från 

en elev i årskurs 7, ”You are more involved than if you just sit on a chair and listen, you do 

things instead” (Fägerstam & Blom, 2012, s. 12). Eleverna tyckte själva att de fick en djupare 

förståelse genom att jobba med olika saker och material i matematiken. De upptäckte också 

att när de kunde relatera matematiken till något konkret, så som material eller övning kunde 

de lättare komma ihåg och lära sig. En elev i årskurs 8 sa under intervjun ”You have 

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

(Fägerstam & Blom, 2012, s. 12). I den tredje kategorin, interaction redovisas för empiri där 

eleverna själva uttryckte att de gillade att sammarbeta, att det blev lättare och roligare för att 

de fick umgås med varandra. I den sista och fjärde kategorin, affect/ feelings visar empirin att 

alla eleverna var positiva till UP. Dock framkom några negativa aspekter, så som att det var 

kallt, blött eller ibland svårare att höra läraren och att koncentrera sig. Det vanligaste svaret på 

frågan vad eleverna tyckte om utomhuslektionerna var ’fun’ och ’nice’ (Fägerstam & Blom, 

2012). 

 

I diskussionen lyfter författarna fram elevernas spontana positiva inställning till UP och 

kopplar detta till olika referenser som menar att UP har en positiv verkan på flera områden 

hos människan. Resultatet från studien visar dessutom att UM ökar elevernas intresse och 

motivation. 
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Learning arithmetic outdoors in junior high school – influence on performance and 

self-regulating skills, av Emilia Fägerstam och Joakim Samuelsson (2012) 

Studien som artikeln bygger på genomfördes på fem klasser med elever i årskurs 7 i den 

svenska grundskolan. Syftet med studien var att undersöka om det är några skillnader på 

elevers matematiska förmågor, motivation och självkänsla beroende på om de har traditionell 

matematik inomhus eller delvis matematik utomhus. Studien utgår från följande tre 

frågeställningar:  

(1)  Does having one mathematics lesson each week outdoors have an impact 

on students’ arithmetic skills, compared to students taught traditionally 

indoors?  

(2)  Are there any gender differences in arithmetic skills as a result of outdoor 

teaching? 

(3) Does having one mathematics lesson each week outdoors have an impact 

on students’ intrinsic motivation, extrinsic motivation, self-concept and 

anxiety in mathematics compared to students taught traditionally indoors? 

(Fägerstam & Samuelsson, 2012, s.4) 

 

I artikelns bakgrundsdel beskrivs vikten av att sammarbeta för att lära matematik. Det finns 

även ett avsnitt som tar upp UP som fenomen och vad det kan innebära, avsnittet avslutas med 

en del där lärande i matematik diskuteras. Samtliga delar har många och intressanta referenser 

till tidigare forskning. Det är emellertid inte många referenser som är direkt kopplade till UM 

utan snarare allmänt till UP eller matematik.  

Studien var uppdelad i två delar, i den första delen undervisades eleverna i aritmetik under tio 

veckor för att sedan mäta eventuella effekter på de matematiska förmågorna. I den andra 

delen ingick de tio veckorna samt gjordes under hela läsåret tre tester på elevernas inre och 

yttre motivation, självuppfattning (self-concept) och oro/ångest (anxiety). Två av klasserna 

(utegruppen) hade en av fyra matematiklektioner i veckan utomhus och de andra tre klasserna 

(innegruppen) hade samtliga lektioner inomhus. Samtliga klasser undervisades i aritmetik och 

följde samma kursplan och lärandemål. För att testa om det blev några skillnader mellan inne- 

och utegruppens kunskapsutveckling gjorde eleverna två kunskapstester, ett innan och ett i 

slutet av tioveckorsperioden. Studiens tredje frågeställning undersöktes med hjälp av enkäter 

vid tre tillfällen, innan, i slutet av de tio veckorna samt i slutet av årskurs 7. 

Frågeställningarna som användes var framtagna och använda till Programme for International 

Student Assessment (PISA), dock användes en tio-gradig skala i stället för den ursprungliga 

sex-gradiga skalan (Fägerstam & Samuelsson, 2012).  

 

I det första kunskapstestet visade det sig att innegruppen, som fick 22 poäng i genomsnitt 

hade större kunskaper än utegruppen som fick 20 poäng. Efter tio veckor, när eleverna gjorde 

ett liknande test hade båda grupperna förbättrat sina kunskaper, men det var ingen signifikant 

skillnad mellan deras resultat, innegruppen hade ca 23,5p, utegruppen hade ca 23,2p. 

Elevernas kunskapsutveckling visar att utegruppen förbättrade sina kunskaper signifikant mer 

än innegruppen. Eleverna i utegruppen hade signifikant lägre yttre motivation och 
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självsäkerhet, samt högre grad av oro innan, under och efter undervisningsperioden än 

innegruppen. Dessa tre faktorer låg på samma nivå under hela terminen för båda grupperna. 

Den enda faktorn som förändrades under perioden var den inre motivationen. Innegruppen 

fick en signifikant försämrad inre motivation efter perioden, utegruppens inre motivation 

höjdes något, men var inte signifikant högre. Studien visade att det inte var någon skillnad 

mellan pojkars och flickors kunskapsutveckling. Fägerstam och Samuelsson (2012) diskuterar 

att resultatet är intressant, de hänvisar till Wells 1994 och Shannon 2007 som menar att låg 

självkänsla och hög oro påverkar matematiska prestationer negativt. Vilket i den här studien 

inte stämmer eftersom utegruppen förbättrade sina kunskaper mer än innegruppen trots att de 

hade sämre självuppfattning och högre grad av oro än innegruppen.  

 

 

 

The Ideal Mathematics Class for Grades 5 and 6: What Do the Students Think?Av 

Helen O’Shea (2009). 

Artikeln presenterar resultatet från en del av projektet Task Types in Mathematics Learning 

som genomfördes i Australien med syfte att undersöka vad elever har för erfarenheter av 

matematik och vad de föredrar. Artikeln beskriver sitt syfte, frågeställning och metod löpande 

med ganska lättläst text. Men den har inte samma struktur och uppdelning som de andra 

artiklarna av vetenskaplig karaktär. En svaghet för studien är att det endast finns fyra 

referenser. Artikeln är förmodligen skriven till yrkesverksamma lärare med tanke på det enkla 

språket och dess struktur. 

 

I studien deltog 18 elever, 12 i årskurs 5 och sex i årskurs 6. Totalt har cirka 1000 elever i 

årskurs 5 till 8 deltagit i hela projektet. Eleverna fick svara skriftligt på några relativt öppna 

frågor som berörde elevernas erfarenheter samt hur de föredrar på vilket sätt 

matematiklektionerna ska genomföras. När eleverna som deltog i studien skulle beskriva hur 

de vill arbeta i matematiken svarade en elev i årskurs 6 ”I would like to do some maths games 

outside. I’m not really fussed what we do” (O’Shea, 2009, s. 14). En annan elev i årskurs 5 

skrev “I enjoy going outside and measuring courts and lines and other stuff to do with 

measuring” (O’Shea, 2009, s. 14). Samtliga 18 elever som deltog i undersökningen skrev att 

de kunde se sig själva tycka om matematik i stället för att undvika det. 12 av eleverna skulle 

vilja arbeta mer i par eller i grupp. Flera av eleverna ville samarbeta med klassen och yngre 

klasser genom att tillexempel visa upp sina arbeten i matematiken eller fråga klasskamrater 

om hjälp. Tio elever ville arbeta mer med olika former av praktiska material, så som klossar, 

lego eller andra matematiska hjälpmedel. Det förs ingen slutdiskussion i artikeln, emellertid 

lägger O’Shea (2009) fram sina resultat i en diskussionsartad text. 
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Student Participation in Ecological Research: Preliminary Insights from Students' 

Experiences in Smoky Mountains, av Lara B. Pacifici, Craig Miller och Norman 

Thomson (2009). 

Artikeln baserar sig på ett projekt där fem amerikanska high school-elever under sommaren 

skulle samla in biologiska data från naturen i Great Smoky Mountain National Park och 

skriva journaler över sina erfarenheter. Artiklen inleds med en kortare diskussion, förankrad i 

tidigare forskning kring fördelarna med praktisk vetenskap och egna erfarenheter från 

naturen.  

 

Utifrån elevernas journaler kunde författarna skapa fyra teman. Dessa är; Adventure in 

Nature, Mentorship from the Researcher, Becoming a Scientist och Application of Science 

and Math Knowledge (Pacifici m.fl. 2009). Eftersom det bara är den sista kategorin som berör 

matematik är det endast det resultatet som redovisas här. Författarna var ganska öppna för vad 

som skulle komma fram i deras undersökning. Eleverna skulle föra journal över deras intryck 

från insamlingen av biologiska data. Det förvånade författarna och framförallt eleverna själva 

att de drog paralleller till matematik och naturvetenskap under deras insamling. En elev skrev 

i sin journal ”Today at bird banding, we actually used math – in the real world! Trigonometry 

was used to measure the average height of the trees at Richland Balsam. We needed these data 

to add to the soil type, tree specicies, etc. for the bird banding site” (Pacifici m.fl., 2009, s. 

163). Författarna diskuterar fördelarna, utifrån sin studie och tidigare forskning med att låta 

elever få egna hands-on erfarenheter från vetenskap och naturen.  

 

 

 

Moving towards transdisciplinarity: an ecological sustainable focus for science and 

mathematics pre-service education in the primary/middle years, av Kathryn Paige, 

David Lloyd och Mike Chartres (2008). 

I artikeln för författarna en teoretisk diskussion med syfte att beskriva ett förhållningssätt till 

att undervisa tvärvetenskapligt i matematik och naturvetenskap med ekologisk hållbarhet i 

fokus (Paige, Lloyd, & Chartres, 2008). Författarnas slutsatser förankras med tidigare 

forskning genom hela artikeln. Artikeln har en tydlig struktur och behandlar flera områden av 

UM. Artikeln utgår inte från någon forskningsfråga och är inte av undersökande karaktär, utan 

en diskussion kring det förhållningssätt som författarna förespråkar. En svaghet för artikeln är 

att författarna endast hänvisar till tidigare forskning som stärker deras egen uppfattning och 

teori.  

Författarnas synsätt bygger på social konstruktivism där elevens egna tankar, idéer och teorier 

måste fungera som en grund för fortsatt tänkande och undervisning (a.a.). En av de största 

faktorerna som lyfts fram i artikeln är vikten av att använda verklighetsanknutna realiteter 

som grund i matematik- och naturvetenskapsundervisningen. Två huvudsakliga ämnen som 

författarna lyfter fram att studera är miljö och samhällsproblem. Dock anser författarna att 

detta kräver att undervisningen sker ämnesövergripande eftersom ämnena i sig innefattar flera 
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skolämnen i sin natur. Paige m.fl. (2008) ser ämnesövergripande undervisning och tänkande 

som nödvändigt för att människan ska kunna leva lyckliga på jorden i framtiden. Att forskare 

kan börja samarbeta över gränserna är en absolut nödvändighet för att det ska bli möjligt att 

ha en god ämnesövergripande undervisning i skolan och för att människan ska kunna 

bekämpa de problem hon står inför (a.a).  

We argue that the pedagogical change from generic learning about the environmetn 

through science, mathematics and society and environment to place-based learning 

ehich incorporates these disciplines can replace an anthopocentrism with biocentric 

ethics where all things have intrinsic value and equal right to exist, that is, a 

compassion for human and non-human specicies. (Paige m.fl, 2008, s.27) 

 

Författarna anser att platsbaserad undervisning ett väldigt bra verktyg för att göra den 

ämnesövergripande undervisningen meningsfull och ge ett effektivt lärande. Paige m.fl. 

(2008) skriver; ”From the perspective of a transdisciplinary approach, science, mathematics 

and society and environment learning is multifaceted, and authentically connected to students’ 

lifeworlds” (s.26). Vidare argumenterar författarna för att undervisning i naturen ger eleverna 

ökat engagemang och förståelse för naturen och den sociala världen. Dessa egenskaper menas 

också gynna både elevernas egna och samhällets välmående. Paige m.fl. (2008) menar också 

att det är viktigt att ha en balans mellan undervisning i naturen och klassrummet, att det är 

viktigt att den utomhusplacerade undervisningen inte skrämmer eleverna för naturen och 

deras ansvar för den. För att hantera dessa världsproblem i skolan, så som global 

uppvärmning, vattenbrist och infrastruktur krävs en förändring i den Australienska läroplanen 

så att flera ämnen lättare kan kombineras och undervisas gemensamt. Paige m.fl. (2008) 

diskuterar problematiken som finns i skolan, dels att tidsbrist och organisation ofta kan 

förhindra att ämnesövergripande undervisning är möjlig. 
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Sammanfattning av resultatet 

I den här delen kommer de fem artiklar som är av vetenskaplig karaktär att sammanfattas 

utifrån funna samband. I artiklarna har två gemensamma teman framkommit. Utifrån analysen 

har inga motsägelser mellan artiklarna hittats. 

I de två artiklarna, Fägerstam och Blom (2012), samt O’Shea (2009) som undersöker elevers 

åsikter kring UM respektive matematik återfinns ett tema av lust och glädje för UM. Det 

framkommer återkommande i artiklarna att eleverna tycker att det är roligt, givande, 

stimulerande och utmanande att ha matematik utomhus. O’Shea (2009) lägger även stor vikt 

på att det är viktigt att läraren lyssnar till vad eleverna tycker är roligt och vilka arbetsmetoder 

de föredrar. Vilka också tydligt framkom i författarens resultat. Ett annat tema som återfanns i 

fyra av artiklarna var kunskap. Fägerstam och Blom (2012), Fägerstam och Samulesson 

(2012), Pacifici m.fl. (2009) samt Paige m.fl. (2008) har resultat som påvisar att eleverna 

själva upplever att de får en djupare förståelse av en större helhet av att ha UM än om de 

endast har traditionell matematik. I Fägerstam och Samuelsson (2012) påvisar även resultatet 

av en kunskapsmätning att de elever som har UM ökar sin kunskap mer än de som inte har 

UM. Paige m.fl. (2008) framför i sin diskussion att elever gynnas både kunskapsmässigt och 

socialt av att ha UM som en del av en ämnesövergripande undervisning. 

Samtliga artiklars teoretiska bakgrund eller inledande diskussioner lyfter fram flera aspekter 

som berör UM men som inte är direkt kopplat till skolämnet matematik. Exempel på dessa är 

betydelsen av elevernas förståelse för miljön och naturen samt den sociala utvecklingen hos 

eleverna som ett resultat av att ha matematik eller annan undervisning utomhus.  
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Diskussion  

Eftersom detta är en relativt liten studie och för att det finns brister i sökresultaten kan inte 

resultatet för studien antas omfatta hela forskningsfältet. Det som har framkommit är dock en 

inblick i hur forskningsfältet för UM ser ut, samt vad den forskningen kommer fram till.  

Resultatdiskussion 

Studiens första frågeställning, där forskningsfältet för UM ska undersökas blir genom 

resultatet besvarad. Studien har visat att det finns brister i forskningen inom ämnet. 

Majoriteten av de granskade artiklarna kan ifrågasättas om de ens är vetenskapliga, trots det 

går de igenom filtret peer reviewed i ERIC som är en databas över vetenskapliga tidskrifter. 

De resterande fem artiklarna är för få för att säga att UM är ett väl beforskat område. Denna 

slutsats stämmer väl överens med vad Fägerstam och Samuelsson (2012) skriver i sin 

inledning. Utifrån de sökträffar som gavs under insamlingen av artiklarna och hur artiklarna 

var uppbyggda går det att dra slutsatsen att det saknas mycket forskning inom området. Som 

resultatet visade är det svårt att finna forskning som undersöker fenomen kring UM. 

Dessutom handlar majoriteten av artiklarnas referenser om UP med endast ett litet avsnitt där 

matematik nämns, vilket förstärker den här rapportens resultat att det finns lite forskning inom 

området. Resultatet visar även att flera av artiklarna är skriva under 1970- talet och att det 

sedan är ett glapp fram till senare delen av 2000- talet. Detta kan vara en effekt av att UM var 

populärare och ingick i skolans verksamhet under 1970- talet och sen försvann helt eller 

delvis fram till 2000-talet. Det finns också en skillnad på de äldre artiklarna som är mindre 

vetenskapliga än de senare.  

 

 

De artiklar vars resultat granskades kan besvara studiens andra frågestallning. Dock är det 

endast fem artiklar som ansågs tillräckligt vetenskapliga för att granskas, vilket gör att denna 

del av resultatet endast kan svara för just dessa artiklar och inte som en helhet för ett 

forskningsområde. I inledningen förklaras att det finns många olika anledningar till att skolor 

väljer att bedriva undervisning utomhus, flera av dessa anledningar har tagits upp och 

undersökts i de granskade artiklarna. Det har dels kommit fram ett tydligt budskap; att elever 

spontant tycker om att ha matematik utomhus samt att eleverna anser att de lär sig mer och är 

mer aktiva när de har UM. Dels har elevernas känsla för natur och miljö nämnts i samtliga 

artiklar som en viktig vinst av att ha undervisning ute. Elevernas åsikter som har kommit fram 

stämmer väl överens med vad forskning kring UP säger. Elever plockar inte isär 

naturupplevelser i olika skolämnen eller kategorier utan lär sig en helhet och får därför vidare 

begrepp och förståelse i det undervisade ämnet om det undervisas delvis utomhus (Dahlgren 

& Szczepanski, 2004; och Hedberg, 2004). Det visade sig också genom Fägerstams och 

Samuelssons (2012) artikel att eleverna som hade UM lärde sig en större mängd matematisk 

kunskap än de som endast hade klassisk matematik i klassrummet. En svaghet i det här 

resultatet är dock att båda klasserna får göra samma prov och läsaren får inte veta hur svårt 

provet var. Fanns det möjlighet för inomhusgruppen att påvisa större kunskap? De hade större 

kunskap innan studien, hade de möjlighet att utveckla sin kunskap mer än utegruppen genom 

olika utmaningar, eller var kunskapsmålen de samma för båda grupperna? Det finns många 
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frågor kring studien som läsaren inte får svar på, det är dock svårt att med hög säkerhet kunna 

genomföra undersökningar som bygger på enskilda lärares kompetenser och enskilda klassers 

förmågor. Samma studie av Fägerstam och Samuelsson (212) visade att de elever som hade 

UM hade högre grad av oro och sämre självuppfattning än de elever som hade 

klassrumsundervisning (Fägerstam & Samuelsson, 2012). Det här resultatet diskuterades i 

studien som mycket intressant eftersom annan forskning har visat att dessa två faktorer ger en 

sämre kunskapskurva och lägre prestationer inom matematiken. Den här studien var väldigt 

liten vilket kan påverka dess utgång, samt uppskattades elevernas motivation och oro genom 

självskattning och intervjuer. Det går att ifrågasätta vad det fanns för andra yttre 

omständigheter som kan ha påverkat elevernas förbättrade kunskaper trots sin höga grad av 

oro.  

 

Metoddiskussion 

Det finns en del brister i tillvägagångssättet under insamlingen av artiklar till studien. Kursen 

är endast på 10 veckor, vilket innebär att tiden är en stor begränsning. Sökningarna kunde 

förmodligen ha utvecklats mer och omfattat fler sökord på fler sökmotorer. En begränsning är 

emellertid att studenter vid Örebro Universitet inte har tillgång till alla världens olika 

sökmotorer gratis. Ingen ekonomisk ersättning finns att tillgå för eventuella kostnader för 

artiklar. Detta påverkade valet av att endast använda sökmotorer som är gratis via Örebro 

Universitet samt att artiklarna skulle finnas i fulltext för att ingå i studien. För att trots detta få 

en tydligare bild av forskningsområdets karaktär har även abstrakten till de artiklar som inte 

fanns tillgängliga i fulltext granskats och sammanfattats. För att nå en mer heltäckande studie 

hade ytterligare sökningar behövts, efter läsningen av de valda artiklarna hittades fler möjliga 

sökord. Dock gjorde tidsbegränsningen att fler sökningar inte var möjliga. Ytterligare 

sökningar hade även varit nödvändiga på andra sökmotorer än ERIC.  

Konsekvenser för undervisningen och fortsatta studier 

Genom resultatet av studien har jag sett att det finns behov av att göra fler och mer 

omfattande studier på vad UM har för effekt på elevers kunskapsutveckling, hälsa, motivation 

och välbehag för matematiken. Forskningen för UP är ganska omfattande och det är många 

skolor och lärare som använder sig av UP. I Sverige finns det många nätverk, organisationer 

och föreningar som förmedlar och distribuerar läromedel, håller i utbildningar för både lärare 

och elever. Många av dessa försöker också driva forskningen inom området framåt. Exempel 

på några av dessa är Naturskoleföreningen, Skogen i skolan, Friluftsfrämjandet och Utenavet. 

Två av dessa förmedlar på sina hemsidor att alla skolans ämnen går att delvis förflytta 

utomhus (www.naturskola.se/ & www.skogeniskolan.se/). Trots att UP är beforskat fattas det 

forskning inom UM, det blir därför en spänning mellan att skolans undervisning ska vila på en 

vetenskaplig grund och vara väl beprövad. UM vilar inte på någon vetenskaplig grund, det är 

mycket möjligt att den är väl beprövad med tanke på att många skolor bedriver UM. Om man 

tar skollagen (kap1, 5§) på fullaste allvar, att all undervisning ska vila på en vetenskaplig 

grund är frågan hur mycket av den undervisning som pågår ute i landet som skulle få fortsätta.  

Dewey (1916/1997) förespråkar att elever ska ha undervisning där plats-baserat och fysiska 

http://www.naturskola.se/
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aktiviteter kombineras med teori. Frågan är vad det ger för faktiska resultat på dagens elevers 

matematiska förmåga, hälsa och inställning till matematiken. För framtiden finns förmodligen 

stora behov av människor som är utbildade inom matematik och miljö för att livet på planeten 

ska vara drägligt. Därför bör det undersökas mer om hur UM kan påverka elevers 

matematiska förmågor, hälsa och inställning till matematik och miljö.  
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