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Abstract 

 

This systematic literature review compiles research on the topic “outside mathematics”. The 

collection of data has been made through searches within the database ERIC (Ebsco) for peer-

reviewed articles. The articles have been analyzed and the results of the study have given a 

clearer insight on outdoor mathematics, but also about outdoor education. What recurs is the 

connection between mathematics and students' daily lives, which students need to understand 

these linkages to be developed in mathematics. The study has shown the importance of 

student participation, problem solving, as well as the advantages and disadvantages of outdoor 

mathematics. The conclusion is that the understanding of the connections between 

mathematics teaching and everyday life is important, practical outdoor mathematics should 

occur more frequently in schools, and that the variation of teaching is appreciated. 

Keywords: Outdoor education, outdoor mathematics, outdoor learning, out-of-school, 

environment, everyday, real world 

 

Sammanfattning 

I denna systematiska litteraturstudie sammanställs forskning om ämnet utomhusmatematik. 

Insamlingen av datan har skett via sökningar i databasen ERIC (Ebsco) efter vetenskapligt 

granskade artiklar. Artiklarna har analyserats och resultatet av studien har gett en tydligare 

inblick av utomhusmatematik, men även om utomhuspedagogik. Det som återkommer är 

sambandet mellan matematiken och elevernas vardag, att eleverna måste förstå dessa 

kopplingar för att kunna utvecklas i matematiken. Studien har visat på vikten av 

elevdelaktighet, problemlösning samt för- respektive nackdelar med utomhusmatematik. 

Slutsatsen är att förståelsen för sambanden mellan matematikundervisningen och vardagen är 

viktig, praktisk utomhusmatematik bör förekomma oftare i skolorna samt att variation av 

undervisning är uppskattat.  

Nyckelord: Utomhusmatematik, utematte, utematematik, utomhuspedagogik 
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1. Inledning 

 

”Om kunskap knyts till en egen upplevelse – gärna tillsammans med andra – blir den 

meningsfull och lättare att komma ihåg” (Naturskoleföreningen, 2010, s. 5). Denna mening 

beskriver lärande tydligt. Berggren och Lindroth (2004) hävdar att eleverna får ut mer av 

praktisk undervisning än vanlig klassrumsundervisning, speciellt när det kommer till 

matematik. Eleverna får även träna på att samarbeta, vilket gör att flera delar berörs samtidigt 

(Berggren & Lindroth, 2004). Eleverna har mer att relatera till om de t.ex. räknar en 

matematikuppgift med fysiskt material ute i skogen än om de räknar ett tal i matematikboken. 

Utomhusmatematik får mer och mer plats i skolans verksamhet ju längre in på 2000-talet vi 

kommer. Troligtvis är det en undervisningsmetod som är här för att stanna, även om det bara 

är ett komplement (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

Forskning visar att vi kommer ihåg 10 % av det vi läser, 20 % av det vi hör, 30 % av det vi 

ser, 50 % av det vi hör och ser, 70 % av det vi diskuterar, 80 % av det vi upplever och 95 % 

av det vi lär ut till andra. (Naturskoleföreningen, 2006, s. 14). 

 

Matematik har länge varit ett av mina största intressen och inför det här arbetet såg jag fram 

emot att få nya idéer och mer inspiration till undervisningen i min kommande karriär som 

grundlärare. Det jag sett hittills i skolorna är traditionell undervisning i matematikböckerna 

och jag vill få fler lärare att bredda detta och vidga sina vyer samt tro på nya 

undervisningssätt. 

Direktkontakt och konfrontation med fenomen och processer 

genom vistelse i utemiljön ger i detta sammanhang en upplevelsemässig 

aspekt åt inlärningsprocessen (Dahlgren och Szczepanski, 1997, s. 16). 

Genom denna litteraturstudie ska jag ta reda på vad forskningen säger om just 

utomhusmatematik, men även beröra utomhuspedagogik i allmänhet då den största delen av 

forskningen fokuserar på just det. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad forskningen säger om utomhusmatematik genom 

en systematisk litteraturstudie. En del av forskningen fokuserar på utomhuspedagogik i 

allmänhet utan fokus på ett specifikt ämne, vilket även kommer beröras i denna studie. Min 

frågeställning är: 

 Vilka utmaningar och möjligheter presenterar forskningen om 

utomhusmatematik? 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

Barnen har olika förutsättningar för utomhuspedagogik och utomhusmatematik när de börjar 

grundskolan vilket är viktigt att känna till. Därför finns även fokus på förskolan med i detta 

arbete för att visa på hur man kan arbeta med dessa områden. 

 

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande” (Naturskoleföreningen, 2010). Det 

handlar mycket om hur förskolelärarna formar de barn de tar hand om på förskolan. Förskolan 

ska vara stimulerande och rolig. Barnen ska känna att de trivs, att de tycker om att gå på 

förskolan samt att de skaffar sig nya vänner (Naturskoleföreningen, 2010). Sen ska förskolan 

också se till att barnen utvecklar självständighet, motorik, kroppsuppfattning och 

koordinationsförmåga (Lpfö 98). 

 

3.1. Centrala begrepp 

 

Utomhusmatematik kan definieras på olika sätt. Genom min inläsning inför detta arbete har 

jag hittat de svenska begreppen utematematik, utematte och även matematik utomhus. Jag har 

valt att använda mig av utomhusmatematik just för att jag tycker det förklarar begreppet bäst 

och det innehåller inga förkortningar. 

Utomhusmatematik förklaras enklast som en matematiklektion som genomförs utomhus 

oavsett om det är på skolgården, i skogen eller någon annanstans utanför klassrummet och 

skolans väggar. Oftast används skogen då materialet där är lättillgängligt och enkelt att 

använda för lärarna som exempelvis kottar, pinnar, stenar och mossa. 

Under rubriken historia kommer begreppet utomhuspedagogik användas då det var där allt 

började. När utomhuspedagogiken myntades fokuserade man inte bara på ett ämne, utan man 

använde utomhuspedagogik som en generell beskrivning på undervisning utomhus. 

Utomhuspedagogik i allmänhet kommer även att beröras i detta arbete då en del forskning 

enbart fokuserar på utbildning utanför klassrummet. Ibland talas det om matematik utomhus, 

ibland en lektion utanför klassrummet (vilket ämne som helst och inte nödvändigtvis 

utomhus) och ibland en lektion utomhus som inte är matematik. 

Stensson (2007) har sammanställt några artiklar som redogör för den begreppsförvirring som 

finns kring utomhuspedagogisk verksamhet. Det enda som är gemensamt för dessa artiklar är 
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att utomhuspedagogik sker utanför klassrummets väggar och att upplevelsen blir annorlunda 

på ett positivt sätt. Stensson (2007) skriver att på hans tid lekte man ofta med kottar i skogen 

och plockade bär eller svamp med familjen. Dessa upplevelser prioriteras inte på samma sätt 

längre. Dagens samhälle har förändrats, frågan är bara om det är till det bättre eller sämre. Det 

finns även forskning som visar att barn mår bättre av att vistas ute mer, immunförsvaret 

förstärks, det sociala hos barnen utvecklas och de övar på motoriken på ett helt annat sätt än 

inomhus (Stensson 2007). 

Något som är återkommande i detta arbete är hur viktigt det är för eleverna att koppla ihop 

sambanden mellan matematiken och verkligheten. Med detta begrepp menas att eleverna 

måste ha något att relatera till när de löser matematikuppgifter för att kunna förstå varför de 

ska lära sig just dessa tal. Gainsburg (2008) skriver att det är brådskande att ansluta 

omvärlden till matematiken just för att många elever inte ser nyttan med ämnet. Författaren 

betonar även vikten av lärarnas kunnande samt elevernas förståelse för innebörden av 

uträkningarna. Dessa aspekter påverkar framtiden och ju fler lärare som är förberedda ju 

bättre blir undervisningen (Gainsburg, 2008). 

 

3.2. Historia 

 

Den grekiska filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) räknas som en viktig del av 

utomhuspedagogikens grund. Hans största intresse var naturens förändringar. Många 

användare av utomhuspedagogik idag har, liksom Aristoteles, en levande syn på naturen och 

Aristoteles menade att alla våra sinnen ska brukas för att vi ska få kunskap om vår omvärld 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Utomhuspedagogiken ska även ge kunskap om naturen och 

miljön och att vi som lever på denna jord ska ta ansvar för allt som är organiskt. 

Redan på Johan Comenius tid (1592-1670) blev utomhuspedagogiken någon form av ett 

begrepp då han tyckte undervisningen skulle flyttas ut eftersom barn har olika kunskapsnivåer 

och alla lär sig inte på samma sätt (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

John Dewey (1859-1952) är även ett känt namn inom pedagogiken, mest för sitt uttryck 

”learning by doing”. Den amerikanske realisten dyker upp med sin framåtskridande 

kunskapssyn där han menar att praktiska vitaliteter utomhus betyder lika mycket som 

teoretiska (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
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3.3. Varför utomhuspedagogik? 

 

 Det finns lärare och forskare som hävdar att utomhuspedagogik ger en bredare syn på 

lärandet och möjligheterna utökas. Dahlgren och Szczepanski (1997) redogör för olika 

aktiviteter klasserna kan göra tillsammans utomhus: cykling, vandring, fiske, paddling, hajk, 

men även olika stadsbesök, besök i djurpark eller ett naturreservat. Dessa aktiviteter är även 

kopplade till sambanden mellan de olika ämnena i skolan och elevernas fritid. Dahlgren och 

Szczepanski (1997) menar att utomhuspedagogiken ger en förankring i tyst kunskap då de 

flesta material i klassrummet fokuserar på så kallad ”boklig kunskap”. Tyst kunskap kan vara 

att veta hur man knyter skorna, men kan inte förklara hur och boklig kunskap är när eleverna 

ständigt lär sig via information och fakta från böcker. Vidare menar Dahlgren och 

Szczepanski (1997) att miljön utomhus har en del bortglömda möjligheter. Skolgården kan ses 

som många saker, bland annat: 

 

 Ett pedagogiskt laboratorium 

 En lärobok i alla ämnen 

 En plats för reflektion 

 En utgångspunkt i praktisk miljölära och kretsloppstänkande 

 En bas för undervisning om vår kropp och hälsa 

 En plats för estetiska upplevelser 

 Ett exempel på undersökande arbetssätt 

 En viktig social funktion som befrämjar relationen elev/lärare/förälder 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 44) 
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3.4. Utomhusmatematik i Lgr 11 

 

Under rubriken ”Syfte” i Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(2011) finns några punkter som går att koppla till utomhusmatematik och vardagsmatematik: 

 Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga 

och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av 

matematikens uttrycksformer. 

 Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet 

med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera 

om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. 

(Lgr 11, s. 62) 

I matematikens centrala innehåll för åk 1-3 i Lgr 11 är det endast en punkt som kopplas 

direkt till utomhuspedagogiken, alltså där naturen nämns synligt i skrift, och det är: 

 Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras. 

 (Lgr 11, s. 64) 

Det finns även 2 punkter under centralt innehåll som går att koppla direkt till 

vardagsmatematik, vilket som alltså berör sambanden mellan elevernas vardag och 

matematik: 

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

 Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 

(Lgr 11, s. 63-64) 

Inga andra punkter kan kopplas direkt till utomhuspedagogiken – men å andra sidan är det 

ingen som säger att allt ska göras inom klassrummets fyra väggar. Många lärare tar för givet 

att undervisa i klassrummet, men de flesta av punkterna under centralt innehåll går att 

behandla i stort sett vart som helst på skolan. För att undervisningen ska bli så givande som 

möjligt bör lärarna dock vidga sina vyer och flytta ut vissa delar då varierande undervisning 

gynnar eleverna bäst (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  
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4. Metod 

 

Detta arbete ska skrivas som en systematisk litteraturstudie. Med systematisk litteraturstudie 

menas att man riktar in sig på ett speciellt område och använder sig av forskningslitteratur för 

att sammanställa resultat utifrån de frågeställningar man valt att beröra. 

Eriksson Barajas et al. (2013) har satt ihop alla steg som ska göras i en systematisk 

litteraturstudie. Stegen är: 

1. Motivera varför studien görs (problemformulering). 

2. Formulera frågor som går att besvara. 

3. Formulera en plan for litteraturstudien. 

4. Bestämma sökord och sökstrategi. 

5. Identifiera och välja litteratur. 

6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå. 

7. Analysera och diskutera resultatet. 

8. Sammanställa och dra slutsatser. 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 32) 

Hittills i arbetet har punkterna 1, 2 och 3 berörts. Resterande punkter utvecklas nedan. 

 

4.1. Urvalskriterier 

 

De urvalskriterier som har valts inför detta arbete är: 

 Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade. 

 Artiklarna ska finnas i fulltext i databasen ERIC (Ebsco). 

 Artiklarna ska beröra ämnet matematik mot de lägre åldrarna och undervisning 

utomhus. 

 Artiklarna ska vara publicerade mellan år 2000 och 2013. 
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4.2. Sökstrategi  

 

Databas & Datum Sökord Kriterier Antal träffar 

ERIC (Ebsco) 

2014-11-09 

SU Mathemat* 

AND SU outdoor* 

+ Peer Reviewed 

+ 2000-2013 
18 

ERIC (Ebsco) 

2014-11-09 

SU Mathemat* 

AND real world 

AND primary school 

+ Peer Reviewed 

+ 2000-2013 
11 

ERIC (Ebsco) 

2014-11-09 
Outdoor mathematics 

+ Peer Reviewed 

+ 2000-2013 
33 

ERIC (Ebsco) 

2014-11-09 

SU Mathemat* 

AND School Yard 

+ Peer Reviewed 

+ 2000-2013 

3 

 

 

Ordet mathemat* användes i alla sökningar då fokus är på just matematik. För att begränsa 

sökningarna till utomhusundervisning valdes ordet outdoor*. Vidare valdes även ordet 

elementary school ut för att smalna ner träffarna ännu mer då jag mest fokuserar på 

utomhusmatematik i de lägre åldrarna i detta arbete. Jag testade även att söka på primary 

school men det gav samma sökträffar som elementary school. Även hela sökordet outdoor 

mathematics användes. 

Jag valde även att ha med mathemat* och outdoor* i ämnesraderna (SU – Descriptors) då jag 

märkte att jag fick träffar på en del artiklar som inte innehöll matematik eller 

utomhusundervisning trots att det fanns med som sökord. (Det kan då ha stått ett enstaka ord 

inuti artikeln). 

Alla artiklar som finns med i denna studie kom upp i databasen oavsett vad jag än sökte på, 

därav så många träffar och så få utvalda artiklar. Jag testade även att söka på outdoor learning, 

outdoor teaching och outdoor education, men alla sökningar gav likadana träffar eftersom jag 

redan hade valt att ha en asterisk (*) bredvid outdoor vid min första sökning.  
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4.3. Urval 

 

Av de 65 träffar som jag fick i mina sökningar valdes 8 stycken ut till resultatet. De som 

valdes ut stämde in på alla de urvalskriterier som användes ovan: De ska vara vetenskapligt 

granskade, de ska finnas i fulltext i ERIC (Ebsco), de ska vara publicerade mellan år 2000 och 

2013 samt beröra ämnet matematik mot de lägre åldrarna tillsammans med 

utomhusundervisning. De texter som valdes bort passade inte in på alla kriterier och att 

exempelvis att åldern var inriktad mot gymnasiet (eller motsvarande i andra länder). Den 

största anledningen till att så få artiklar valdes ut var att artiklarna inte fanns i fulltext. Nedan 

finns en tabell över de granskade artiklarna inklusive slutsats. 

Författare & Titel Årtal Land Metod Slutsats 

Clarkson, Philip C – 

Mathematics and water in 

the garden 

2010 Australien Fältstudie Eleverna får en djupare 

förståelse för praktisk- och 

vardagsmatematik. 

Daher, Wajeeh & 

Baya’a, Nimer – 

Characteristics of middle 

school students learning 

actions in outdoor 

mathematical activities 

with the cellular phone 

2011 Israel Observationer 

och intervjuer 

 

 

Mobiltelefonen 

tillhandahåller 

matematikstudenter med 

mångsidiga inlärningslägen. 

Dyment, Janet E. – 

Green School Grounds as 

Sites for Outdoor 

Learning 

2005 Kanada/ 

Australien 

Frågeformulär 

och intervjuer 

Undervisning måste ske 

oftare ute på skolgården för 

elevernas och skolans bästa. 

Fägerstam, Emilia & 

Blom, Jonas – Learning 

biology and mathematics 

outdoors 

2013 Sverige Intervjuer och 

kvasi-

experiment 

Utomhusmatematik ger 

ökad motivation hos 

eleverna och effektivt 

komplement till traditionell 

undervisning. 

Lee, Shiree – Toddlers as 

mathematicians 

2012 Australien Fallstudie med 

video-

inspelningar 

Matematisk utveckling 

genom förskolebarnens 

utelek. 
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Moffett, Pamela V – 

Outdoor Mathematics 

trails 

2011 Storbrit-

annien 

Fältstudie och 

enkäter 

Lärarstudenterna utvecklade 

sin kompetens och sitt 

självförtroende kring 

utomhusmatematik. 

O’Shea, Helen – The 

ideal Mathematics class 

2009 Australien Enkätstudie En utomhuslektion möter 

elevernas önskan om att fly 

klassrummet för en stund. 

Smart, Julie & Marshall, 

Jeff – A geometric 

scavenger hunt 

2007 USA Fältstudie Eleverna lärde sig att se 

naturen genom en 

geometrisk synvinkel. 

 

4.2. Reliabilitet och validitet 
 

Med begreppet reliabilitet menas om äktheten är tillräcklig, det vill säga om min metod når 

ända ut. Eriksson Barajas et al. (2013) förklarar det som när flera olika undersökningar ger 

samma resultat. Då går det att lita på resultatet eftersom mer än en studie har kommit fram till 

samma sak. Med andra ord ju högre reliabilitet desto högre tillförlitlighet. Jag anser att min 

studie har reliabiliteten ”medel” för att resultaten av forskningsartiklarna blev väldigt olika 

även om det i början såg ut som att dem var likartade. 

Med validitet menas om mitt arbete stämmer överens med det jag tänkt undersöka och om 

innehållet är skäligt (Eriksson Barajas et al., 2013). Jag anser att min studie varken har låg 

eller hög validitet, utan någonstans mitt i mellan. Det fanns så pass lite forskning om det jag 

valt att skriva om från början vilket har gjort att jag fått bredda mitt område mer och mer för 

att kunna slutföra uppgiften. 

  

4.3. Etiska överväganden 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden när man gör en systematisk 

litteraturstudie (Eriksson Barajas et al., 2010). Alla artiklar i denna studie har genomgått en 

etisk prövning där flera olika ställningstaganden presenteras.  
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5. Resultat och analys 

 

Studiens resultat har delats upp i olika underrubriker för att få en tydligare överblick som 

läsare. Utomhuspedagogiken tar sin form redan på förskolan och utvecklas mer och mer ju 

äldre barnen blir. Därför har jag valt inleda med en artikel från förskolan och hur man som 

förskolelärare arbetar med utomhusmatematik i de yngre åldrarna. De övriga aspekter som 

förekom mest under analysen var material, lärande, lärarnas kompetens samt elevernas 

engagemang. 

 

5.2. Det börjar redan på förskolan 

 

Shiree Lee (2012) hävdar att barnen redan på förskolan utvecklar matematisk expertis när de 

leker utomhus. Lee (2012) fick fram 45 timmar av videoinspelningar när hon genomförde 

denna fallstudie. Författaren valde att inte avbryta barnens lek genom någon form av 

manipulation. Den kvalitativa metoden har mer använts som medel för att belysa händelserna 

än att samla in data. Barnen som spelades in var mellan 12 månader och 3 år och så fort något 

av barnen kom i kontakt med en vuxen så tog inte Lee (2012) med detta i studien. Lekarna 

som förskolebarnen upplever kunde Lee (2012) dela upp i sju kategorier där de visar upp sina 

matematiska kunskaper: Utrymme, siffror, mätning, form, mönster, klassificering och 

problemlösning. De vanligaste kategorierna förklaras nedan.  

Utrymme var den vanligaste kategorin som innehåller händelser där barnen hanterar saker, 

flyttar sig själva till olika ställen och sätter på sig saker, som till exempel kläder eller annan 

utrustning. Barn gillar att förflytta sig, speciellt när de precis lärt sig gå eller springa. Lee 

(2012) upptäckte att i stort sett hela utrymmet på förskolans gård användes till allt möjligt. 

Barnen klättrade, cyklade, flyttade runt saker, drog skottkärror hit och dit samt sprang runt 

och lekte. 

När det kommer till siffror såg Lee (2012) väldigt tydligt att tal och räkning användes flitigt 

på gården. Talkunskaper anses vara en av de viktigaste aspekterna just för att det utgör 

grunden för själva matematiken. Redan när barnen är runt 2 år förstår de numeriska begrepp 

och kan använda dem i vissa situationer (Lee 2012). 
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Mätning är också ett vanligt område som författaren upptäckte. Vanligaste platserna för 

mätning skedde i sandlådan eller vid vattnet. Barnen använde sig ofta av volym genom att 

hälla sand eller vatten i hinkar, de grävde hål och experimenterade på många andra sätt.  

Form var inte lika vanligt på gården, men det förekom. Ett barn som Lee (2012) skriver om i 

studien har tydligt förstått vad en cirkel är även om han inte säger det rakt ut, men han 

uppmärksammar flera saker på gården som har samma form som de rockringar han håller i 

handen. Denna upplevelse går även att koppla till Julie Smart’s och Jeff Marshall’s (2007) 

artikel om geometri på skolgården. Eleverna lär sig att relatera till verkliga situationer, i detta 

fall att en elev hittat ett tuggat tuggummi och insåg att det hade samma form som ett klot/en 

cirkel. 

Lee (2012) anser att barnen utvecklar sitt matematiska lärande naturligt utomhus och hon 

menar att förskolelärare bör tänka på detta för att få en så integrerad utbildning som möjligt. 

 

5.3. Lärande 

 

Janet E. Dyment (2005) har gjort en studie där hon tar reda på vilka fördelar och hinder det 

finns för utomhusundervisning. 149 enkäter skickades ut till lärare och föräldrar i 45 skolor i 

Kanada som har fokus på grönare undervisning och 21 uppföljningsintervjuer gjordes i 5 av 

dessa skolor. De hinder som räknas upp är rädsla och oro kring elevernas hälsa och säkerhet, 

lärarnas självförtroende och expertis i undervisning och utomhuspedagogik, kraven från 

läroplanen, tidsbrist och stöd, klasstorlekar och förändringar inom och utanför 

utbildningssektorn (Dyment, 2005). Läroplanen i Kanada fokuserar mest på traditionell 

undervisning inomhus. Därför känner sig lärarna osäkra på om de kan flytta ut undervisningen 

eller inte då de är rädda att inte uppfylla läroplanens krav. Resultatet av Dyment’s (2005) 

studie är att 2 hinder (säkerhetsfrågan och tidsbristen) inte är speciellt stora problem så länge 

undervisningen sker på skolgården. Dock berördes de andra hindrena desto mer, så de måste 

återgärdas för att undervisningen ska kunna flyttas ut. 

Helen O’Shea (2009) var nyfiken på att ta reda på hur den perfekta matematiklektionen ser 

ut. För att få svar på detta frågade hon en grupp på 18 elever om vad de tyckte. Resultatet av 

studien var att flytta ut några matematiklektioner under en period för att få eleverna att 

engagera sig mer samt reflektera över ämnet på ett nytt inspirerande sätt. Eleverna ansåg att 
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man har roligare på en lektion utomhus jämfört med en vanlig lektion i klassrummet och 

variationen gör att man blir mer motiverad.  

 

5.4. Lärarnas kompetens och elevernas engagemang 

 

Pamela Valerie Moffett (2011) har gjort en studie med 28 lärarstudenter som går första och 

andra året på sin utbildning som inriktar sig på matematik i åldrarna 4 till 11. Syftet med 

projektet, som pågick under fyra månader, var att främja utomhusmatematiken. Moffett 

(2011) menar att många lärarstudenter inte är tillräckligt förberedda för utomhusmatematik 

och att de ofta saknar praktisk erfarenhet. Efter projektets slut samlades lärarstudenterna igen 

för att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser samt ta lärdom av nya tips på vägen 

för att bli en bättre utomhuspedagogisk lärare. Här går det att koppla till Smart’s & Marshall’s 

(2007) studie där artikeln troligtvis inte ens hade existerat om Smart inte såg sin chans att lära 

ut geometri på skolgården tack vare elevens engagerande kommentar om det tuggade 

tuggummit. 

Enligt Moffett (2011)  är det bristen på lärarnas kompetens och förtroende som påverkar hur 

mycket utomhusmatematik det förekommer i skolorna på 2000-talet. Lärarna känner sig inte 

tillräckligt kompetenta i rollen och går hellre på trygghet än på utveckling. Det framkommer 

även att ju högre utbildning lärarna har, ju tryggare känner de sig i sin roll. Likadant är det 

med stödet från arbetslaget, rektorn och andra kollegor – mer stöd ger mer självförtroende och 

bättre resultat. 

Moffett (2011) ger en bra beskrivning på hur utbildning utanför klassrummet kan tolkas. 

Hon menar att det som sker utanför klassrummet, under skoldagen och efter skolan är 

utomhuspedagogik. Det finns även olika former av utomhuspedagogik, men det som alltid 

dyker upp, oavsett studie som lästs inför detta arbete, är kontakten med naturen. Naturen 

bidrar till en verklig inlärning och väcker skolämnena till liv (Moffett, 2011). 

Den största negativa aspekten med utomhuspedagogik/utomhusmatematik, enligt Moffett 

(2011), är säkerhetsfrågan. Det är inte helt enkelt att hålla rätt på alla elever, det är relativt lätt 

att skada sig och många gånger räcker inte resurserna till på skolan. Moffett (2009) redogör 

också för att vädret kan påverka negativt. För varmt väder kunde vara ett problem, då eleverna 

regelbundet behöver dricka vatten och behålla koncentrationen, vilket kan vara svårt i för hög 
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värme. Är vädret för kallt kan eleverna fokusera mer på att de fryser än att de ska lära sig 

saker och regnar det kanske en del lektioner inte går att genomföra alls då det förstör 

lektionsmaterialet. Många i Moffett’s (2011) studie var också oroliga över elevernas 

beteenden, att de skulle vara stökigare utomhus än inomhus, men författaren hävdar att barnen 

är mer motiverade utomhus. Barn lär sig mer när de leker och tycker det de gör är roligt. 

Några citat från eleverna i artikeln visar att de ser utomhusmatematik mer som en lek än en 

vanlig lektion, vilket gör att de kan lära sig mer av den anledningen. Det efterfrågades även 

mindre elevgrupper alternativt fler lärare så lektionen skulle gå lättare att genomföra (Moffett, 

2011).  

Emilia Fägerstam och Jonas Blom (2013) är inne på samma bana som Moffett (2011). De 

har gjort en studie från september 2008 till mars 2009 där 2 klasser i årskurs 7 och 2 klasser i 

årskurs 8 intervjuades. Studien berör både biologi och matematik, men endast styckena om 

utomhusmatematik och utomhuspedagogik berörs i detta arbete. Fägerstam och Blom (2013) 

skriver att majoriteten av de deltagande eleverna gillar utomhusundervisning för att det är 

varierande, utmärkande och mer stimulerande mot den vanliga klassrumsundervisningen. 

Utemiljön stimulerade eleverna på ett annat sätt och lektionerna kändes inte lika tråkiga och 

enformiga. Annars sitter eleverna dag ut och dag in på samma stol i samma klassrum, vilket 

drar ner motivationen (Fägerstam & Blom, 2013). Författarna redogör också för att eleverna 

tyckte de fick en djupare förståelse för matematiken genom att de använde sig av andra 

material än vad de var vana vid och att det var lättare att komma ihåg vad de lärt sig i teori 

och praktik (Fägerstam & Blom, 2013). 

Philip Clarkson (2010) har skrivit en artikel om matematik och vatten i skolträdgården. 2 

klasser (årskurs 2 och 3) deltog i detta projekt där de skulle lära sig hur man arbetade med 

matematik utomhus. Det som var aktuellt när artikeln skrevs var en rejäl torka i Australien 

och det använde sig lärarna av på sina lektioner genom att låta eleverna plantera blomfrön. 

Syftet var att eleverna skulle lära sig hur man hanterade dessa frön med en begränsad 

vattenförsörjning. Clarkson (2010) påpekar att skillnaden mellan denna undervisning och en 

vanlig traditionell matematiklektion är att man inte löser problemet på några minuter utan det 

kan ta flera veckor innan man får reda på resultatet. Detta engagerar eleverna på ett helt annat 

sätt. Clarkson (2010) poängterar också att eleverna får en djupare förståelse för matematik om 

de ställs inför sådana problem som också är en del av deras vardag. 
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5.5. Material för utomhusundervisning 

 

Wajeeh Daher och Nimer Baya’a (2011) har skrivit en artikel om elevernas användning av 

mobiltelefoner inom utomhusmatematiken. Studien genomfördes i 2 högstadieskolor i Israel 

under 2 års tid. De elever som medverkade togs med baserat på elevernas intressen samt om 

de ägde en lämplig mobiltelefon. Eleverna har arbetat med olika matematiska begrepp samt 

utökat sina matematiska kunskaper. Det fokuserades mest på olika former av grafer och 

praktiska övningar i studien. Ett exempel på praktisk övning är att eleverna tänder ett ljus och 

därefter mäter höjden på ljuset efter olika tidsangivelser. 

Daher och Baya’a (2011) har delat upp resultaten i olika kategorier - inlärningsläge, 

studentgruppering och inlärningsmetod - baserat på de olika övningarna som har gjorts i 

studien. Resultatet visar att användningen av modern teknik i matematikundervisningen 

tillhandahåller eleverna mångsidiga och färgstarka inlärningsmetoder. Mobiltelefoner och 

surfplattor drar till sig mer och mer uppmärksamhet i barnens värld och detta går att utnyttja i 

undervisningen i skolan istället för att förbjuda användningen. Teknikens utveckling går 

framåt hela tiden och det är bra om både elever och lärare följer den utvecklingen för att 

kunna utnyttja tekniken på bästa möjliga sätt (Daher & Baya’a, 2011). 

En av de största fördelarna i utomhuspedagogik och utomhusmatematik är, som nämndes 

ovan av Moffett (2007), de naturliga material som används. De kostar inte skolan någonting 

och är användbara för alla åldrar. Materialen kan exempelvis vara kottar, pinnar, träd och 

mossa i skogen samt leksaker, stenar och andra saker från skolgården. 
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6. Diskussioner och slutsatser 

 

Nedan kommer en resultatdiskussion, en metoddiskussion samt en slutsats av studien. 

6.1. Resultatdiskussion 

 

Flera av de undersökta artiklarna visar att eleverna uppskattar variationen av 

matematikundervisningen och att de flesta ser utomhuslektioner som något positivt, kul och 

annorlunda (Dyment, 2005; O’Shea, 2009; Fägerstam & Blom, 2013). 

I Fägerstams och Bloms (2013) studie var det ett flertal elever som också tog upp att de 

kände sig piggare utomhus tack vare den friska luften. Moffett’s (2011) och O’Shea’s (2009) 

undersökningar visar att de deltagande eleverna tycker det är roligare med praktiska 

utomhuslektioner och det har visat att lusten att lära väcks hos fler elever. Att 

utomhusmatematik kan uppfattas som för mycket lek istället för inlärning togs också upp, 

men personligen ser jag inte det som något problem då eleverna lär sig på ett helt annat sätt 

under lek. Detta går även att koppla till Lee’s (2012) studie där hon menar att barnen på 

förskolan börjar med matematik redan då i sina lekar, även om de inte är medvetna om det.  

Det finns dock en del negativa aspekter kring utomhusmatematik ur ett lärarperspektiv. 

Dock är inte de negativa aspekterna knutna direkt till ämnet matematik utan beror på det som 

händer runtomkring. Moffett (2011) redogör för att det kan vara för varmt eller för kallt så 

eleverna inte kan koncentrera sig ordentligt. Men även andra väder kan ge problem som att 

materialen till lektionen blåser bort eller liknande. Säkerheten kan vara ett problem också, 

enligt Moffett (2011) beroende på hur många barn det finns på varje vuxen. En negativ aspekt 

är också lärarna själva. En del känner sig för osäkra på sin egen kompetens kring 

utomhusmatematik (Dyment, 2005) och en del tycker att det är för krångligt att gå ut för att ha 

lektion (Moffett, 2011) när man kan göra det inomhus i klassrummet. De hinder som nämndes 

ovan i Dyment’s (2005) studie som måste åtgärdas för att utomhusundervisningen ska fungera 

är att lärarna måste bli mer kunniga kring området och deras självförtroende måste öka för att 

de ska kunna genomföra en utomhuslektion. De måste också känna att de har support från 

arbetslaget och skolan samt inte vara rädda för att variera undervisningen även om just 

utomhusmatematik inte har något direkt stöd i styrdokumenten. 

De sju olika kategorier Lee (2012) kom fram till i sin studie, som nämndes ovan, att barnen 

använder sig av är liknande med Bishop’s (1988) sex grundläggande matematiska aktiviteter. 
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Lee’s (2012) kategorier är: utrymme, siffror, mätning, form, mönster, klassificering och 

problemlösning. Bishop (1988) kallar sina aktiviteter: räkna, lokalisera, mäta, designa, leka 

och förklara. Båda författarna har mätning samt siffror/räkning som område, vilket inte är så 

konstigt eftersom matematik i stort sett alltid handlar om tal. Utrymme och lokalisering går att 

koppla ihop för allt handlar om vart barnen/eleverna befinner sig. Form och design är även de 

snarlika, likaså problemlösning och förklara. För att kunna förstå ett problemlösningstal måste 

eleverna kunna förklara hur de kommit fram till svaret.  

Flera författare påpekar vikten av att ha realistisk och praktisk undervisning där eleverna kan 

koppla till sitt egna liv och sin vardag. Syftet med Clarkson’s (2010) artikel var att ge 

eleverna mer kunskap om varför det blivit torka i Australien och hur man på bästa sätt 

hanterar detta när man inte har tillgång till hur mycket vatten man vill. Hade denna torka inte 

hänt är det inte säkert eleverna hade förstått allvaret i det och troligen inte lärt sig lika mycket 

kring ämnet. Samma sak om de enbart hade arbetat teoretiskt i klassrummet med denna torka. 

Även Daher och Baya’a (2011) samt Smart och Marshall (2007) tror på det praktiska då de 

anser att eleverna utvecklas på ett bra och annorlunda sätt, i det här fallet, med sina 

mobiltelefoner och naturens material. 

 

6.2. Metoddiskussion 

 

Denna litteraturstudie hade fått bättre validitet om det hade funnits fler forskningsartiklar att 

analysera. Om sökningarna i databaserna hade gett fler resultat hade jag inte behövt bredda 

området lika mycket. Min önskan från början var att kunna smalna av arbetet ordentligt för att 

endast fokusera på en liten del av utomhusmatematiken, men så blev inte fallet. Resultatet i 

sin helhet ger en bra bild över utomhusmatematik, men jag tror arbetet hade blivit ännu bättre 

om jag kunde gått in mer på detaljer i vissa delar. 

I början tyckte jag att reliabiliteten var hög, men efter arbetets gång ändrades åsikten till 

medel. Jag ansåg först att de flesta artiklar kom fram till samma sak, men efter att ha reviderat 

arbetet och analyserat artiklarna ännu mer tycker jag resultaten blev lite spretiga. 

Den största bristen under detta arbete var att många artiklar som söktes fram i databasen inte 

fanns i fulltext. Flera av artiklarna verkade relevanta, men kunde tyvärr inte tillföra något till 
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studien. Jag kände även att språket blev ett problem då alla forskningsartiklar var på engelska. 

Vissa artiklar var svåra att analysera och det var lätt att missförstå syftet med dem. 

 

6.3. Slutsats 

 

Min studie har bidragit till en ökad förståelse för och en tydligare bild av 

utomhusmatematik. Majoriteten av deltagarna i studierna uppskattade utomhuslektioner samt 

variation av undervisningen och genom det drar jag slutsatsen av att vi lärare måste införa mer 

utomhusmatematik för lågstadiet. Eleverna i studierna får en annan uppfattning av 

matematiken och jag förstår att dessa lektioner uppskattas. Dels på grund av att det är 

varierande och annorlunda undervisning och dels på grund av att jag tror eleverna förstår 

bättre om de upplever situationen istället för att läsa om den. Det behövs dock ännu mer 

forskning kring detta. 
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7. Vidare forskning 

 

Detta arbete har gett mig mer kunskap om utomhusmatematik, men jag är långt ifrån fullärd. 

Det jag är intresserad av att göra till mitt examensarbete är att komma ut i skolorna och 

intervjua lärare och elever om hur de uppfattar utomhusmatematik. Allt är inte lika enkelt i 

teorin som i praktiken.  

Jag är även intresserad av att veta om eleverna lär sig mer utomhus än inomhus. För att ta 

reda på detta skulle jag vilja göra någon form av studie där 1 lärare har 2 identiska lektioner 

med varsin klass/grupp, en som är utomhus och en som är inomhus, och se vilka som lärt sig 

bäst eller om det inte är någon skillnad. Jag tror nämligen det kan vara skillnad på resultaten 

om eleverna använder sig av naturmaterial eller om de arbetar i matematikboken på 

traditionellt vis. Det skulle även vara intressant att ta reda på om det påverkar när under sin 

skoltid eleverna börjar med utomhusmatematik. Till exempel att följa 2 klasser under flera år 

där ena klassen börjar med utomhusmatematik i årskurs ett medan den andra börjar i årskurs 

tre. Vilken av klasserna kommer generellt ha bäst betyg i mellanstadiet? 
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