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Abstrakt 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för utomhusmatematik. Studiens utgångspunkt är 

att undersöka vilka innehållsområden av matematiken som kan beröras genom 

utomhusmatematik i grundskolan, vilka förmågor som tränas samt vilken variation mellan 

sinnen utomhusmiljön erbjuder. Studiens metod grundar sig på en observation av en 

fortbildning inom utomhusmatematik samt en intervju med fortbildaren. 

De huvudsakliga resultaten visar att alla innehållsområden ur Lgr11 upplevs vara möjliga att 

beröra vid utomhusmatematik, speciellt med avseende på läroplanens krav att matematiken i 

skolan idag ska vara verklighetsanknuten, något som utomhusmatematiken tycks ge möjlighet 

till. Inom utomhusmatematik tycks enligt respondenten främst kommunikationsförmågan, 

begreppsförmågan, resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan komma till uttryck 

och en slutsats utifrån detta är att metoden utgör ett bra komplement till annan undervisning. I 

utomhusmiljön aktiveras fler sinnen och möjligheten att fler elever nås av det matematiska 

innehållet ökar. De flesta sinnen tycks aktiveras, men främst blir de kinestetiska, taktila och 

visuella sinnena aktiva i utövandet av utomhusmatematik. 

Nyckelord: Utomhusmatematik, läroplan, centralt innehållsområde, förmågor, sinnen, 

kinestetisk, taktil, auditiv, visuell.  

  



 

To think outside the book  

Outdoor mathematics related to the curriculum, and the possibility for sensuous 

variation 

 

Abstract 

This study aims to increase the understanding in outdoor mathematics. The study will 

investigate which areas of mathematics that are suitable to teach in elementary school, which 

abilities that gets stimulated and which sensual variation the outdoor environment provides. 

The method of the study consists of an observation of an education in outdoor mathematics 

and an interview with the educator. 

The main result reveals that all areas of mathematics in the curriculum tend to be possible to 

relate to outdoor mathematics, especially regarding to the reality connection that the 

curriculum repeatedly demands. According to the respondent the communication ability, 

conceptual ability, reasoning ability and problem-solving ability tend to be the most 

prominent abilities that get practiced in outdoor mathematics. In conclusion therefore outdoor 

mathematics is a good complement to other educational methods. In the outdoor environment 

different senses get activated which increase the possibilities that more students receive better 

mathematical understanding. Most of the senses seem to be activated but the kinesthetic, 

tactile and visual senses mainly get the most attention.  

Keywords: Outdoor mathematics, curriculum, areas of mathematics, abilities, senses, 

kinesthetic, tactile, auditory, visual 
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1. Inledning  

Det råder en i alla högsta grad levande och pågående debatt bland lärare om vart 

och hur lärande sker som bäst. Matematikämnet kräver en mångfaldig 

pedagogik där matematiken blir verklighetsanknuten och realistisk då detta ökar 

elevers motivation samtidigt som det ökar möjligheten att eleverna kan koppla 

sina kunskaper till vardagliga sammanhang, menar Boaler (2011). Även Malmer 

(2002) poängterar att kunskapsprocessen bör ha sin utgångspunkt i konkreta och 

meningsfulla sammanhang för eleven. Vidare lyfter hon att ju mer variation av 

undervisningsmetoder desto bättre. Malmer (1984) understryker betydelsen av 

att variera perceptionsvägar då eleverna måste ges tillfällen till att växla mellan 

de sinnliga intrycken, denna typ av variation bidrar till en annan dimension av 

tänkandet och kunskapsbildningen. Även i Lgr11 betonas detta ”lärarna ska 

sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former” (Skolverket, 2011, s 13). Trots detta saknas ofta denna sinnliga 

variation då matematikundervisningen till stor del är läroboksstyrd och 

mekaniskt rutinräknande är dominerande, speciellt i grundskolans senare år 

(Skolinspektionen 2009). För att skapa en mer varierad undervisning krävs att 

läraren vågar tänka utanför boken och använda alternativa 

undervisningsmetoder, där fler sinnliga intryck ges utrymme (Malmer 2002). En 

alternativ undervisningsmetod där boken får läggas åt sidan är 

utomhusmatematik, en metod där undervisningen sker utanför klassrummet i 

den autentiska utomhusmiljön.  

Relativt få studier är genomförda kring utomhusmatematik men de studier som 

utförts visar att lärare upplever att metoden har en svag anknytning till 

läroplanen. Detta är dock endast baserat på lärares upplevelser och därmed 

kommer denna studie undersöka om detta kan stämma överens med 

verkligheten. Ett antal studier lyfter det positiva i hur utomhusmatematik 

konkretiserar lärandet och gör matematiken mer autentisk, även detta är lärares 

uppfattningar och få studier påvisar hur detta sker. Med detta som bakgrund 

krävs fler studier för att bygga upp en vägledning för lärare kring hur de ska 

hantera metoden.  
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Då det är av stor betydelse att skolans undervisning ligger i linje med vad 

styrdokumenten säger kommer studien att avgränsa sig mot att belysa 

utomhusmatematikens anknytning till läroplanen. Eftersom det även är 

betydelsefullt att undervisningen är varierad (Skolinspektionen, 2009) kommer 

studien att klarlägga på vilka sätt metoden ger möjlighet till en variation av 

sinnliga intryck. Studien baseras på en observation av Naturskolans fortbildning 

i utomhusmatematik samt en intervju med fortbildaren. Förhoppningen är att 

studien kommer att rusta lärare med en ökad förståelse för hur utomhusmiljön 

kan utgöra ett stöd i undervisningen. Detta genom ökad medvetenhet kring hur 

utomhusmatematik kan anknytas till läroplanen samt hur metoden kan ge 

möjlighet till att det matematiska innehållet bearbetas med en sinnlig variation.  

2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för utomhusmatematik. Studien 

kommer framförallt undersöka vilka centrala innehållsområden av matematiken 

som visar sig särskilt lämpade att undervisa genom utomhusmatematik, vilka 

förmågor som tränas samt vilken variation av sinnliga uttryck som 

utomhusmatematik ger möjlighet till. Därmed mynnar denna studie ut i följande 

frågeställningar: 

I. Vilka matematiska innehållsområden ur läroplanen kan bearbetas genom 

utomhusmatematik?  

II. Vilka matematiska förmågor kan tränas genom utomhusmatematik? 

III. Vilken variation av sinnliga uttryck ger utomhusmatematik möjlighet till? 
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3. Bakgrund 

Denna bakgrund kommer att inledas med en beskrivning av några centrala 

begrepp inom området utomhuspedagogik och utomhusmatematik. Vidare följer 

en kort forskningsöversikt på området utomhusmatematik. Bakgrunden avslutas 

med ett avsnitt om matematiskt kunnande där delar av gällande läroplans 

riktlinjer presenteras. 

3.1. Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik kan beskrivas som en undervisningsform där den sinnliga 

erfarenheten är central. Utomhusmiljön anses erbjuda en källa av meningsfullt 

lärande där eleverna ges möjlighet till en motiverande och kreativ lärprocess 

som tar plats i utomhusmiljön. Motiveringar till att ta med klassrummet ut är att 

lärandet får en mer rörelsebetonad karaktär, frisk luft leder till välbefinnande 

och ökad lust att lära (Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren, 2007).  

Vid en aktivitetsfylld undervisning tycks elevernas koncentrationsförmåga öka, 

motoriken gynnas och likaså deras prestationer. Utmärkande för 

utomhuspedagogik är att lärandet är handlingsinriktat, det vill säga att eleven lär 

genom aktivitet. Undervisningsformen skapar en möjlighet för lärande parallellt 

mellan teori och praktik (Szczepanski et al, 2007). Detta är särskilt aktuellt i 

dagens skola där stor del av undervisningen är läroboksstyrd och saknar 

praktiska och autentiska inslag (Brügge & Szczepanski, 2011). Utomhusmiljön 

utgör alltså platsen för lärandet i utomhuspedagogiken, vidare kan 

undervisningsformen ha ett hälso-, miljö- och rörelseperspektiv men dessa 

perspektiv kommer inte att täckas inom ramen för denna studie.   

3.2. Utomhusmatematik 

På grund av att en specifik definition för ordet utomhusmatematik saknas både 

på internet och i den undersökta litteratur har jag valt att definiera begreppet 

med stöd från min tidigare uppsats om ämnet och med hjälp av och inspiration 

från ovanstående beskrivning av utomhuspedagogik. Med utomhusmatematik 

syftar denna studie till pedagogik där utomhuspedagogikens villkor står fast men 

är anpassade specifikt efter ämnet matematik. Matematiklektionen utövas 

utomhus, exempelvis på skolgården. Under lektionen används ofta konkret 

material för att lösa matematiska uppgifter i grupp (Forslund & van der Woude, 

2014).  
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3.3. Naturskola 

Naturskolan är vanligtvis en kommunal verksamhet med funktionen som resurs 

för pedagoger i skola och förskola. De naturskolor som omfattas av 

Naturskoleföreningen erbjuder fortbildningar för lärare och 

utomhuspedagogiska verksamheter för skolklasser. I Naturskoleföreningens 

stadgar framgår bland annat att föreningens mål är att främja 

naturundervisningen i skolan samt naturskoleidéns utveckling. I deras tidning 

”Bladet” framgår att Naturskoleföreningen är en intresseförening som arbetar 

med utomhuspedagogik och de arbetar i en riktning: ”att lära in ute” 

(Naturskola, 2015). 

Idén om att bilda naturskolor i Sverige kom från USA, England och Danmark. 

Den första naturskolan som startade i Sverige fanns i Klippans kommun och 

invigdes 1982. Intresset för att starta fler naturskolor växte och slutligen 

bildades en förening: Naturskoleföreningen (Naturskoleföreningen, 2015). Det 

finns över 85 naturskolor i Sverige med olika inriktningar men gemensamt för 

varje naturskola är fokus på utomhuspedagogik, hållbar utveckling, rörelsefyllt 

lärande, naturkänsla och läroplanens riktlinjer. Denna studie är begränsad till att 

endast belysa utomhuspedagogik och i samband med detta läroplanens riktlinjer 

(Naturskola, 2015).  

3.4. Forskningsöversikt  

Tidigare forskning inom utomhusmatematik visar att lärare uppfattar många 

fördelar med utomhusmatematik. Lärare beskriver bland annat lärandet som mer 

autentiskt genom utomhusmatematik. Vidare upplever en rad lärare att 

utomhusmatematik leder till ökad motivation hos eleverna (Showalter, 2012; 

Szczepanski, 2008; Moffett, 2011; Fägerstam, 2014 & Howley, Showalter, 

Howley, Howley, Klein & Johnson, 2011). Det finns också forskning som berör 

negativa aspekter av metoden så som uppfattningen bland lärare är att 

utomhusmatematik inte förbereder eleverna inför framtiden och kommande 

matematikundervisning (Howley et al, 2011). 

Vidare visar forskningen att undervisningsmetoden tenderar till att främst 

användas i de yngre åldrarna. Många lärare väljer att undvika 

utomhusmatematik då de upplever att metoden inte är en integrerad del i 

läroplanen (Showalter, 2012). Forskning på området visar att lärare upplever att 

utomhusmatematik har en svag anknytning till läroplanerna världen över och att 
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detta kan vara en anledning till att metoden inte utövas i särskilt stor 

utsträckning (Dyment, 2005; Howley et al, 2011; Bentsen & Søndergaard 

Jensen, 2012; Fägerstam & Samuelsson, 2012; Showalter, 2012). Fägerstam och 

Samuelsson (2012) poängterar att en lyckad utomhusundervisning inom 

matematik kräver övningar som är anknutna till läroplanen. Denna typ av 

övningar är enligt Fägerstam och Samuelsson (2012) svårt att få tag i. Howley et 

al (2011) menar att utövandet av utomhusmatematik försvåras och metoden 

automatiskt tappar anseende när den inte finner stöd i läroplanen. 

Showalter (2012) lyfter det faktum att endast en begränsad del av matematiken 

enligt lärare tycks lämplig att undervisa utomhus. Majoriteten av lärarna i 

Showalters (2012) studie var enade om att statistik lämpade sig för 

utomhusundervisning men att det var svårt att få något djup i undervisningen. 

Andra studier belyser att ämnesinnehållet geometri fick en större 

verklighetsanknytning när det undervisades utomhus (Hecht, 1979; Smart & 

Marshall, 2007; O'Shea, 2009).  Smart och Marshall (2007) menar att 

utomhusmatematik ger ett lysande tillfälle till att undervisa geometri och 

upptäcka vinklar och geometriska figurer som vi dagligen omges av i den 

autentiska miljön. 

Utifrån denna sammanställning av tidigare forskning tas särskilt lärares 

uppfattningar att utomhusmatematiken har en bristfällig läroplansanknytning 

med in i forskningsproceduren. De antal studier som visar lärares uppfattningar 

kring att geometri och statistik tenderar att lämpa sig bättre att utöva utomhus 

tas också med för att se vad denna studie har att säga om detta. 

3.5. Matematiskt kunnande  

I detta avsnitt kommer läroplanen med dess innehållsområden och förmågor att 

belysas. Vidare kommer det kort att diskuteras vad som är matematiskt 

kunnande. 

Det centrala innehållet i Lgr11 omfattas av olika matematiska innehållsområden, 

dessa områden är: 

Taluppfattning och tals användning – ”Innehållet i kunskapsområdet 

”Taluppfattning och tals användning” omfattar kunskaper om tal och 

hantering av tal, beräkningsmetoder samt hur dessa kunskaper kan 

användas i matematiska och vardagliga sammanhang” (Skolverket, 2011b 

s 13). 
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Algebra – Algebra kan definieras som en gren inom matematiken där det 

räknas med bokstäver, exempelvis variabler, istället för tal. 

Geometri – Geometrin i skolan omfattas bland annat av konstruktion och 

mätning av olika objekt. Det handlar om att mäta, beräkna area och 

beskriva omgivande objekt och dess egenskaper. 

Sannolikhet och statistik – Detta innehållsområde handlar om att lära sig 

beräkna sannolikhet samt hantera och tolka statistisk data på olika sätt, 

bland annat genom att skapa och läsa av olika typer av diagram. Inom 

detta innehållsområde ingår även olika typer av läges- och spridningsmått.  

Samband och förändring – Inom detta innehållsområde lär sig eleverna 

att studera samband mellan olika storheter med hjälp av funktioner, grafer 

och koordinatsystem.  

Problemlösning – Inom problemlösning möter eleven uppgifter av 

klurigare karaktär där inte en enda procedur utgör verktyg för att ge en 

komplett lösning. Med anledning av detta måste eleverna prova sig fram 

och undersöka problemet för att nå en lösning. Inom detta 

innehållsområde ska eleverna även tränas i att utforma egna 

problemlösningsuppgifter (Skolverket, 2011b).  

Den amerikanska matematiklärarorganisationen NCTM (National Council of 

Teachers of Mathematics) forskar i läroplaner och vilka målsättningar som är 

lämpliga inom matematiken för att utbildningen ska hålla en hög nivå. 

Forskningen visar att studenter behöver lära sig att värdesätta matematiken, att 

resonera och kommunicera matematik samt bygga upp en säkerhet som stöd för 

att kunna använda matematiken regelbundet i det dagliga livet. De målsättningar 

som NCTM menar som lämpliga inom matematik har färgat de förmågor vi idag 

har i den svenska läroplanen (Romberg, 2002). Genom 

matematikundervisningens centrala innehåll ska eleverna ges förutsättning att 

utveckla dessa förmågor som omfattas av:  

 Begreppsförmågan – Eleven ska kunna beskriva och förstå innebörden 

av olika matematiska begrepp. Likaså när begreppen är relevanta att 

använda. Eleven ska också kunna representera begreppet med hjälp av 

olika uttrycksformer.  

 Beräkningsförmågan – Denna förmåga innebär att eleven ska behärska 

procedurer för att lösa rutinuppgifter och veta vilken procedur som lämpar 

sig bäst i olika sammanhang. 
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 Problemlösningsförmågan – Denna förmåga omfattas av att eleven ska 

kunna lösa matematiska problem genom olika strategier och resonemang. 

Förmågan innefattar även att eleverna självständigt och i samspel med 

andra ska kunna utforma egna problem. 

 Resonemangsförmågan – Eleven ska kunna föra och följa matematiska 

resonemang. 

 Kommunikationsförmågan – Med hjälp av olika uttrycksformer ska 

eleven behärska förmågan att kommunicera matematik i både vardagliga 

och matematiska situationer (Skolverket, 2011). 

Romberg (2002) frågar sig vad som är matematik. Stora delar av populationen 

uppfattar matematiken som ett stramt ämne där det inte finns något utrymme för 

kreativitet. Han menar att lärare måste gå till botten med denna skeva bild av 

matematiken och istället inspirera eleverna att se användningen av matematiken 

i det dagliga livet. I den inledande syftes-texten i Lgr11 framgår flertalet gånger 

att matematik är ett ämne som ska knytas till sin vardagliga användning. Det 

nämns att matematik är kreativ i sin karaktär och att den som besitter kunskap 

inom matematiken är välrustad inför kommande situationer i livet. Upprepade 

gånger nämns ordet ”vardag” och ”vardagliga situationer” (Skolverket, 2011). 

Undervisningen syftar till att eleverna ”[… ]utvecklar kunskaper om matematik 

och matematikens användning i vardagen[…]” (Skolverket, 2011 s 62). Vidare 

ska eleverna ges förutsättning att ”[…] utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer[…]” (Skolverket, 2011 s 62). 

Undervisningen syftar även till att utveckla elevernas förmåga att ”[…] 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang” 

(Skolverket, s 62). Avslutningsvis ska eleverna ges möjlighet att ”[…] reflektera 

över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet[…]” 

(Skolverket, 2011 s 62). Att matematik är ett ämne som är, och ska vara, 

anknutet till vardagliga aktiviteter framgår med andra ord tydligt i läroplanen. 

4. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer den teoretiska bakgrunden att presenteras. Här lägger det 

sociokulturella perspektivet grunden där blickfånget kommer ligga på 

kontextens betydelse, verktyg i lärandet samt samspelets roll i lärandet. 
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4.1. Kontextens betydelse 

I det sociokulturella perspektivet understryks att lärandet är av situerad natur 

och att lärprocessen sker i sociala situationer. Detta innebär att lärande inte 

enbart handlar om att behärska isolerade färdigheter och kunskaper utan det är 

även av relevans att vara medveten om i vilka situationer kunskaperna är 

relevanta att använda. Av den anledningen är det av stor betydelse att skapa en 

nära relation mellan teori och praktik i situerade kontexter, detta är något av 

kärnpunkten i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000).   

Människors handlingar, tänkande och kommunikation är beroende av en 

relevant kontext för att ett lärande ska uppstå. Att lära sig innebär inte utantill-

inlärning där eleven lär sig isolerade regler utan handlar snarare om när och var 

dessa regler kan tillämpas. Detta blev tydligt i en studie där brasilianska barn, 

vilka sysslande med gatuförsäljning av kokosnötter analyserades. Barnen 

analyserades när de räknade i sin vardagliga miljö samt när de löste identiska 

uppgifter i mer formella situationer. Resultatet visar att barnen behärskar 

komplicerade uträkningsmetoder bättre i deras vardagliga miljö där de säljer 

kokosnötter än när de blev utsatta för samma typ av problem men i en isolerad 

testmiljö. I den isolerade testmiljön var problemen benämnda tal (även kallade 

”lästal”) och rent aritmetiska uppgifter utan språkligt innehåll. Barnen räknade 

nästan felfritt i sin vardagliga miljö. I den isolerade testmiljön klarade de knappt 

tre fjärdedelar av de benämnda talen och i de aritmetiska uppgifterna som helt 

saknade sammanhang klarade barnen ungefär en tredjedel av uppgifterna. 

Studien visar alltså att barnen förstod och behärskade vissa problem när de 

ställdes i ett speciellt sammanhang men förstod inte samma problem när det 

fanns en avsaknad av sammanhang (Säljö, 2000). 

4.2. Konkretiserande verktyg i lärandet 

I det sociokulturella perspektivet spelar verktyg en betydande roll. Med hjälp av 

olika fysiska och språkliga verktyg i samspel med andra öppnas goda 

förutsättningar för att lösa problem och skapa ett lärande. Med hjälp av dessa 

verktyg kan människan lösa problem på en högre nivå än vad som kan lösas 

enbart med hjälp av den mentala förmågan. Exempel på verktyg är kulramar, 

miniräknare, papper, penna och annat konkret material som omger oss i 

vardagen. Säljö (2000) poängterar att det abstrakta och konkreta bör komplettera 

varandra och att man som lärare ska uppmärksamma och använda detta 

komplement som ett stöd i undervisningen.  
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I studien om de brasilianska gatubarnen omnämnd ovan spelar verktygen en 

betydande roll för barnens förståelse. I den isolerade testmiljön stod barnen på 

ett sätt nakna inför uppgiften utan någon form av verklighetsanknytning. Ute på 

gatan hade barnen olika former av verktyg till sitt förfogande. Exempelvis 

existerade pengarna rent påtagligt med dess olika valörer. Detta kan upplevas 

som en stor skillnad mot att endast ha siffror att luta sig mot. Detta kan vara en 

av anledningarna till att barnen behärskade den vardagliga problemsituationen 

bättre än den isolerade då det konkreta materialet utgjorde ett stöd i tänkandet 

och beräknandet (Säljö, 2000).   

Reformpedagogen Anna Kruse (1861-1931) sammanfattade, redan på sin tid, 

sina tankar kring matematik och menade att de centrala delarna av 

undervisningen ska grunda sig på åskådningsmatematik. Med 

åskådningsmatematik menar Kruse (2010) att matematiken ska göras åskådlig 

och detta genom att eleven själv ska bilda sin kunskap i laborativa och 

undersökande sammanhang. Med åskådning menas alltså inte att barnet är 

åskådare av undervisningen utan det handlar om att pedagogen ska skapa 

situationer där barnet ges möjlighet att själv upptäcka och skapa kunskap med 

hjälp av laborativt material (Kruse, 2010). Även detta kan anknytas till 

gatubarnen som sålde kokosnötter då dessa barn troligen själva bildat sin 

kunskap genom undersökande sammanhang. Genom att köpa, sälja och växla 

pengar i praktiken har barnen utvecklat en kunskap för matematik genom den 

laborativa åskådning Kruse (2010) talar om.  

Tidigare studier visar att en av de största fördelar lärare tog upp med 

utomhusmatematiken är upplevelsen att ämnet konkretiseras och blir mer 

verklighetsanknutet (Forslund & van der Woude, 2014). Matematiken blir inte 

isolerad och elevernas uppfattning om att matematiken finns överallt i 

omgivningen blir tydlig. Många lärare upplever att lärandet blir mer av autentisk 

karaktär speciellt eftersom lärandet konkretiseras och åskådliggörs på ett annat 

sätt då eleverna exempelvis kan uppleva 100 m utomhus istället för att läsa om 

det i en bok (Moffett. 2007; Szczepanski, 2008; Bentsen & Søndergaard Jensen, 

2012; Fägerstam, 2014). 

I denna studie syftar konkretisering till de verktyg som används för att 

åskådliggöra matematiken samt underlätta förståelsen. Verktyg för att 

konkretisera kan exempelvis vara sinnliga, kroppsliga och handgripliga verktyg. 

Skolverket (2011c) citerar ”Med konkret menas sådant som kan uppfattas med 

våra fem sinnen, sådant man kan se, ta på, flytta med mera” (s 28). Det är denna 
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definition av konkretisering denna studie haft i fokus där betoningen ligger på 

hur ett matematiskt innehåll kan konkretiseras och åskådliggöras visuellt, 

auditivt, taktilt och kinestetiskt i utemiljön. Att åskådliggöra och konkretisera 

matematiken via sinnena begränsas i denna studie till följande: 

 Visuellt – Genom det visuella sinnet är synen central för 

lärandesituationen. 

 Auditivt – Genom det auditiva sinnet är hörseln central för 

lärandesituationen. 

 Taktilt – Genom det taktila sinnet är beröring central för 

lärandesituationen. 

 Kinestetisk – Genom det kinestetiska sinnet är rörelse samt en integrering 

av samtliga sinnen central för lärandesituationen. 

Molander, Wejdmark, Bucht och Lättman-Masch (2012) menar att 

utomhusundervisningen ger möjlighet till att fler sinnen aktiveras och att fler 

intelligenser används samtidigt, detta leder till en ökad möjlighet att fler elever 

hittar sina sätt att lära som gynnar dem.  

4.3. Samspel 

Det sociokulturella perspektivet betonar samspel och kommunikation mellan 

människor. Lärandet sker i praktiska och kommunikativa samspel med andra. 

Lärande handlar idag inte längre om att lära sig saker utantill utan om att skapa 

erfarenheter och att lära av varandra. I samspelet får kommunikationen en 

betydande roll då det är genom språket som vi ges möjlighet att dela 

erfarenheter med varandra. Genom det kommunikativa samspelet kan insikter 

och praktiska färdigheter överföras. Språket kan därmed ses som en unik och 

betydelsefull beståndsdel för att människan ska kunna omskapa verkligheten och 

skapa ny kunskap. Människans kunskap är språklig till sin natur och därför är 

det av stor vikt att skola och utbildningen har samspel och kommunikation som 

återkommande inslag i undervisningen (Säljö, 2000). 

4.4. Teorisammanfattning 

Sammanfattningsvis spelar kontexten, verktygen och samspelet en stor roll i den 

sociokulturella synen på lärandet. Kontexten visar sig vara betydande då 

lärandet får en mening om det sätts in i ett sammanhang. Likaså har betydelsen 

av att konkretisera matematiken med hjälp av olika verktyg belysts. En betoning 
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på sinnliga verktyg och betydelsen av att i undervisningen ha ett varierat utbud 

av sinnliga intryck har klargjorts. Avslutningsvis berördes samspelets roll där 

den sociokulturella synen handlar om att lärande sker genom samspel och 

kommunikation med andra. Denna studie kommer att ta utgångspunkt i dessa 

teorier kring lärande och i diskussionen kommer studiens resultat att knytas an 

till detta. 
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5. Metod  

I detta avsnitt kommer studiens metodval att redogöras. Inledningsvis 

presenteras urval och bakgrundsinformation följt av datainsamlingsmetoder. 

Vidare redogörs analysmetoden efterföljt av studiens grad av reliabilitet och 

validitet. Avslutningsvis rundas metodavsnittet av med en redogörelse över de 

etiska ställningstaganden som studien omfattats av.   

5.1. Urval och bakgrundsinformation 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes strukturerad observation samt 

semistrukturerad intervju som metod. Observationen tog plats på en av 

naturskolans fortbildningar och intervjun genomfördes med fortbildaren i aktuell 

fortbildning. Fortbildning definieras enligt nationalencyklopedin 

”Fortbildning, ibland kallad fortsatt utbildning, samlingsterm för olika slag av 

studier och kurser för yrkesutövare och befattningshavare i syfte att ge 

kunskaper och färdigheter utöver vad en tidigare, grundläggande utbildning 

givit” (NE, 2015).  

Fortbildningen som observerades var anpassad för grundskollärare årskurs 1-6 

och totalt 12 lärare var med i fortbildningen. Lärarna i sig var inte 

observationsobjekt i denna studie utan de övningar som presenterades samt 

utformningen på dessa. Fortbildaren arbetar som naturpedagog på naturskolan 

och är utbildad grundskollärare med behörighet inom matematik samt idrott och 

hälsa. Hon har även gått kurser inom utomhuspedagogik och kreativ matematik. 

I resultat- och diskussionsdelen kommer fortbildaren att kallas för Lisa, detta är 

ett fiktivt namn då studien är anonym.  

I denna studie har en förutbestämd fortbildning observerats där endast en 

fortbildare var ansvarig, vilket minskade urvalet avsevärt. Det riktade urvalet 

var nödvändigt för att kunna besvara forskningsfrågorna eftersom studien ville 

fördjupa ett särskilt fenomen. Då studiens syfte var att undersöka 

utomhusmatematikens möjliga anknytning till läroplanen samt möjlighet till 

sinnliga variation ansågs en fortbildning som lämpligt urval då detta ökade 

tänkbarheten att se många övningar på kort tid. 

Fortbildningen som observerades pågick i tre timmar och observationen ägde 

rum under hela fortbildningstiden. Observationen genomfördes av mig samt en 
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med-observatör. Med-observatörens roll var att öka möjligheten att skapa en 

mer heltäckande bild av det som observerades. 

Studiens frågeställningar: 

I. Vilka matematiska innehållsområden ur läroplanen kan bearbetas genom 

utomhusmatematik?  

II. Vilka matematiska förmågor kan tränas genom utomhusmatematik? 

III. Vilken variation av sinnliga uttryck ger utomhusmatematik möjlighet till? 

Observationen syftade till att besvara fråga I och III och intervjuns syfte var att 

besvara fråga I och II. 

5.2. Datainsamling 

För forskningsfråga ett i denna studie tillämpades triangulering då både 

observation och intervju utgjorde metoder för insamlandet av data. 

Triangulering innebär att fler än en metod används med syftet att öka resultatets 

tillförlitlighet då fler synsätt synliggörs. Triangulering bidrar också till att data 

som insamlats kan kontrolleras av forskaren och det öppnar möjligheten till att 

avgöra om rimliga tolkningar utifrån insamlad data har gjorts. I intervjuer finns 

alltid en risk att respondenten minns fel eller inte är sanningsenlig, därför utgör 

observation och intervju ett bra komplement till varandra då observationer ökar 

möjligheten att direkta beteenden och händelser iakttas (Bryman, 2011). Nedan 

kommer observationens genomförande att presenteras följt av en redogörelse för 

hur intervjun genomfördes.  

5.2.1 Observation 

Observationer kan baseras på att observatören filmar eller följer ett 

observationsschema. Med anledning att inte påverka fortbildningens utformning 

användes i denna studie ett observationsschema. Observationsschemats roll var 

att specificera det som observerades. Observationsschemat ska vara uppbyggt av 

olika kategorier som ska vara så konkreta och specifika som möjligt för att 

underlätta och avgränsa vad som ska observeras. En avgränsning var nödvändig 

för att observationen skulle belysa studiens syfte och frågeställning och 

samtidigt sålla bort övrig information för att hålla fokus på det som studien 

syftade till att observera (Bryman, 2011). Denna strukturerade observation var 

även av det icke-deltagande slaget då jag inte deltog aktivt i fortbildningen.  

Motiveringen till detta var att jag ville iaktta samt notera och inte störa eller 
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påverka fortbildningens utfall. Delar av övningar fotograferades, deltagarna 

informerades under observationen att bilder skulle tas. Bilder togs inte på 

deltagarna utan endast på de objekt och verktyg som användes.  Dessa bilder 

utgör ett stöd i resultatdelen när de olika övningarna beskrivs. 

I utförandet av observationsschemat utgick jag från följande punkter som 

Bryman (2011) tar upp som bärande vid utformning av ett observationsschema: 

 En avgränsning till exakt vad som ska observeras har gjorts. 

Avgränsningen för denna studie har varit de innehållsområden som 

presenteras i Lgr11 i kapitlet för matematik (för närmare beskrivning av 

dessa, se bakgrund) samt hur innehållet konkretiseras med sinnena som 

stöd. 

 I utformningen av observationsschemat har jag försökt bilda kategorier 

som inte överlappar varandra.  

Se observationsschema, bilaga 1 s.37  

5.2.2 Intervju 

Semistrukturerad intervju valdes som metod då studien från början hade 

specifika frågor att besvara. En intervjuguide fanns med som minneslista över 

vad intervjun skulle täcka. I utformandet av intervjuguiden började jag med att 

utforma en ordning mellan de frågor som skulle ställas, detta för att skapa en 

naturlig ordningsföljd. Frågorna utformades på så vis att de efterföljde denna 

studies frågeställningar, vidare försökte jag skapa frågor som inte hade 

karaktären av att vara för specifika eller ledande. Intervjun spelades in och 

utvalda delar transkriberades i ett försök att återge dessa delar så exakt som 

möjligt. Anledningen till att jag valde att spela in intervjun var för att i efterhand 

lättare kunna göra en noggrann analys av det som sagts samt öppna möjligheten 

för att höra respondentens svar flera gånger.  

Se intervjuguide, bilaga 2 s.38  

5.3. Analysmetod  

Analysen av det insamlade materialet har efterföljt de fem faser för analysarbete 

som Yin (2013) tar upp. Dessa faser har inte en linjär följd och jag har därmed 

pendlat mellan de olika faserna under analysen. 
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1. Sammanställning – Det första som gjordes efter insamlandet av data var 

en sammanställning och genomläsning av de anteckningar som fördes i 

observationsschemat. Sammanställningens syfte var att bilda en ordning 

som utgångspunkt och bas för studiens insamlade material. 

2. Demontering – I denna fas bröts basen av insamlat material ned och ett 

försök att se samband mellan data gjordes. Dessa samband grupperades. 

3. Remontering – Här samlades grupperade data i någon form av tabell eller 

lista för att ge en överblick. 

4. Tolkning – I denna fas skedde tolkningen av sammanställd data. 

5. Slutsatser – I detta stadium drogs slutsatser utifrån studiens data. 

För att sammanställa insamlad data från en observation utgör steg ett att bli 

bekant med fältanteckningarna. Därför var detta det första som gjordes. 

Fältanteckningarna lästes om i lugn och ro och med mer eftertänksamhet. När en 

översikt av insamlad data var sammanställd började demonteringen. Här 

framträdde vilken sinnlig anknytning respektive övning hade samt vilka sinnen 

som aktiverades mest och minst bland alla övningar. En tabell gjordes där det 

tydligt framgick vilka sinnen respektive övning gynnade. Vidare gjordes en 

annan tabell för vilka delar från det centrala innehållet i Lgr11 som behandlades 

under fortbildningen samt vad eleverna förväntas lära sig utifrån det centrala 

innehållet. I själva tolkningen sammanställde jag dessa två tabeller i samlad text 

där jag tittade på vad som behandlades under fortbildningen från centralt 

innehåll, vad eleverna förväntas lära sig utifrån detta samt hur de gavs möjlighet 

att lära sig detta genom sinnliga intryck.  

Analysen av intervjun skedde på liknande sätt. Intervjun lyssnades igenom 

flertalet gånger, fruktbara episoder transkriberades och lästes igenom. Det som 

avgjorde vilka episoder som var fruktbara var om respondentens svar hade 

relation till forskningsfrågorna. De koder som utgjorde demonteringen i 

analysen av intervjumaterialet blev de rubriker som senare kom att användas i 

resultatdelen: Centralt innehåll och förmågorna då jag ansåg att dessa 

kompletterade insamlad observationsdata genom att vidga studien men ändå 

behålla den röda tråden.  

5.4. Validitet och reliabilitet  

Med reliabilitet menas att det finns tillförlitlighet hos en mätning. En 

observation kräver uppmärksamhet från forskaren och för att underlätta detta 

krävs ett observationsschema med hög grad av reliabilitet. Min uppfattning är att 
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denna studies observationsschema har hög reliabilitet då det är utformat i 

enlighet med Brymans (2011) punkter för ett observationsschema. Att 

observationsschemat vidare tillämpades både av mig samt en medobservatör 

ökar denna studies reliabilitet då uppmärksamheten var fördelad på fyra ögon 

och inte bara två, vilket ökar precisionen. Med anledning att triangulering 

tillämpas i studien ökar även reliabiliteten då fler beskrivningar, från fler 

vinklar, av verkligheten synliggjorts. Studien kan vidare tolkas som tillförlitlig 

då den redogör tydligt för forskningsprocessen, information om 

problemformulering, val av respondent, observationsschema, intervjuguide samt 

en noggrant beskriven analys (Bryman, 2011). 

Med validitet menas att studien undersökt det som den syftat till att undersöka. 

Personen som observerats har inte informerats om vad observationen specifikt 

kommer fokusera på och därmed ser jag inte risk för reaktiv effekt. Reaktiv 

effekt är enligt Bryman (2011) när personer anpassar sitt beteende under 

observationen för att uppfattas positivt av observatören. Om 

observationsobjekten anpassar sitt beteende ges inte en naturlig bild av den 

observerade situationen. Genom att en medobservatör var med under 

observationen stärks studiens validitet eftersom observationsschemat efterföljts 

och avgränsats till den grad att båda observatörerna till stor del förde liknande 

anteckningar vilket säkerställer observationsschemats tillämpning. Vidare 

efterföljdes även intervjuguiden på avsett sätt.  

5.5. Etiska ställningstaganden 

Bryman (2011) understryker att forskning ska genomföras på ett sätt som 

garanterar kvalitet och integritet. Bryman (2011) hänvisar till en rad principer 

för etiskt godtagbar forskning som denna studie tog hänsyn till i insamlandet av 

data: 

 Studiens deltagare informerades om studiens övergripande syfte, metod 

samt vilka moment studien omfattades av. Vidare informerades om 

vem/vilka som kan tänkas komma i kontakt med resultatet samt vad deras 

medverkan innebar. 

 Studien är anonym och deltagandet var helt på frivillig basis. Deltagare 

kunde när som helst avbryta och var informerade om detta.  

 Insamlad data användes endast till denna studies ändamål. 

 Insamlad data förvarades oåtkomlig för obehöriga. 
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6. Resultat 

Nedan kommer studiens resultat att redogöras. Inledningsvis kommer resultatet 

från observationen att belysas och slutligen redovisas intervjuresultatet. 

6.1. Observationsresultat 

Nedan kommer resultatet för observationen att presenteras, där studiens 

forskningsfråga ett och tre besvaras. Observationsresultatet belyser 

utomhusmatematikens möjliga anknytning till läroplanen samt hur det 

matematiska innehållet bearbetades med sinnena som verktyg. Vart och ett av 

innehållsområdena ur Lgr11 kommer att gås igenom.  

Fortbildningen pågick i ungefär tre timmar och omfattades av totalt 12 olika 

övningar. Övningarna presenterades av fortbildaren och deltagarna fick sedan 

prova på dessa praktiskt. I den fortbildning som observerats kan samtliga 12 

övningar anknytas till läroplanen. Fortbildningen hade genomgående en 

läroplansanknytning och fortbildaren tog upprepade gånger upp vilket 

matematiskt innehåll övningarna var kopplade till vilket tyder på att metoden 

har alla förutsättningar att kopplas till läroplanen och beröra de matematiska 

innehållområdena. Det enda innehållsområdet som inte berördes var 

”Sannolikhet och statistik” och detta motiverade fortbildaren med att tiden var 

för knapp. 

6.1.1 Taluppfattning och tals användning 

Inom övningarna ”taluppfattning och tals användning” berördes beräkningar, 

procent, och bråk. Enligt Lgr11 förväntas eleven i samband med dessa delar 

behärska ”Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga 

situationer”, ”Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och 

decimalform” samt ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal…” 

(Skolverket, 2011 s 64). Dessa delar av det matematiska innehållet gavs 

möjlighet att lära genom användning av äggkartonger. Övningarna gick bland 

annat ut på att fylla en äggkartong med en bestämd multiplikation, till exempel 

3x6, 3 fack skulle då fyllas med 6 objekt i varje från naturen (eller 6 fack fyllas 

med tre objekt i varje). Genom att deltagarna här hade konkreta objekt till hjälp 

vid uträkningen av 3x6 blev övningen av taktil karaktär då alternativet att ta i 

materialet, räkna och sortera det fanns. Övningen uppfattades likaså kinestetisk 

då möjlighet till ett aktivt handlande öppnades via det konkreta materialet. 
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Äggkartonger användes även som stöd vid procent- och bråkövningarna som 

fortbildningen omfattades av. Eftersom äggkartonger naturligt har ett antal fack 

visade det sig vara ett tacksamt verktyg att använda vid procent- och 

bråkräkning. Genom att placera objekt från naturen, exempelvis kottar, i facken 

åskådliggjordes principen för bråk och procent, delar och det hela. Eftersom en 

äggkartong naturligt har ett antal fack och om alla facken är ifyllda är hela 

kartongen full, det vill säga 6/6 fack, om 3 fack är ifyllda är 3/6 av äggkartongen 

fylld osv. En tolkning är att övningarna gav rika möjligheter att visa på samband 

mellan procent och bråk genom dessa konkreta material, exempelvis genom de 

äggkartonger som motsvarade 3/6, här öppnades möjligheter att visuellt se att 50 

% av kartongen var fylld. Det situerade lärandet och det faktum att övningen 

skedde i en vardaglig miljö skapade även möjligheter att bilda en förståelse för 

bråkform i vardagliga situationer. Denna övning kan dock tolkas något 

begränsad när bråk och procent av mer avancerad karaktär ska åskådliggöras, 

exempelvis 1/7 eller 35 %.  

En övning berörde även centralt innehåll för årskurs 1-3, nämligen ”Naturliga 

tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas 

för att ange antal och ordning” (Skolverket, 2011 s 63). I denna övning skulle 

deltagarna utföra uppdrag i lag. I leken fanns totalt 36 uppdrag. Tärningen 

avgjorde vilka uppdrag deltagarna skulle göra. Om en sexa slogs på första kastet 

skulle deltagarna försöka hitta uppdrag nr. 6 och göra detta. När de slog nästa 

gång adderades det slaget med det första slaget och svaret blev den övningen 

som skulle göras här näst, leken fortsatte på detta sätt tills laget nådde och 

klarade övning 36. Uppdragens karaktär i denna lek avgjorde om det 

matematiska innehållet konkretiserades eller ej. Enligt instruktionerna är en 

tolkning att 23 av 36 uppdrag är av konkret karaktär där eleverna ges möjlighet 

att exempelvis: 

Samla sex kottar. Hämta hälften så många pinnar. 

 Hämta en pinne som är ungefär en meter lång (Molander et.al, 2012 

s 218). 

De övriga 13 uppgifterna var av icke-konkret karaktär och kunde till exempel se 

ut så här: 

3+8 

Vilket tal kommer före 7? (Molander et.al, 2012 s 218) 
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Skillnaden mellan dessa var att i de övre uppdragen uppmanades deltagarna till 

att hämta någon typ av konkret material och matematiken konkretiserades på så 

vis. I de senare uppdragen framkom ingen konkretisering och deltagarna 

uppmanades inte att använda någon typ av material som stöd i sina uträkningar. 

En tolkning är att avsaknaden av konkret material i denna uppgift ledde till att 

matematiken varken konkretiserades eller skapade en verklighetsanknytning i 

någon egentlig mening. 

6.1.2  Algebra 

I innehållsområdet "Algebra” täckte övningarna obekanta tal och metoder för 

ekvationslösning. Enligt Lgr11 förväntas eleven i samband med detta behärska 

”Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för 

eleven” samt ”metoder för enkel ekvationslösning” (Skolverket, 2011 s 64). 

Dessa delar av det matematiska innehållsområdet gavs möjligheter att lära 

genom sittunderlag som konkretiserande stöd. På dessa sittunderlag placerades 

kastanjer ut enligt bilden nedan. 

 

 Efter en stunds samtal om likhetstecknets betydelse fick alla deltagare blunda 

och fortbildaren placerade en vante över ett antal kastanjer. Uppgiften blev nu 

att försöka lista ut hur många kastanjer som gömde sig under vanten. Genom att 

diskutera enkla metoder för ekvationslösning blev lösningen att ta bort lika 

många kastanjer på ena sidan likhetstecknet som på andra sidan likhetstecknet 

och det kvarblivande antalet kastanjer på ena sidan motsvarade då det antal som 

gömde sig under vanten. Dessa övningar öppnar möjligheter till sinnlig variation 

mellan både det auditiva, visuella, kinestetiska och taktila sinnet i situationer 

som är relevanta för eleven. Metoden för enkel ekvationslösning konkretiserades 

och en tolkning är att detta underlättar förståelsen för eleven då möjligheten att 
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ta i materialet och möblera om rent konkret ger en annan förståelse än om vi 

hade handskats med samma uppgift men enbart med siffror som stöd. 

6.1.3 Geometri 

Innehållsområdet ”Geometri” omfattades av flest övningar, totalt 5 stycken, som 

tillsammans täckte konstruktion av objekt, skala, jämförelse och uppskattning 

samt area. Enligt Lgr11 förväntas eleven i samband med detta behärska 

”Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga 

situationer” samt ”Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, […]. 

Mätningar med användning av nutida och äldre metoder” (Skolverket, 2011 s 

65).  

Övningarna omfattades av konstruktion av olika objekt, bland annat genom en 

”geometrisk fruktsallad” där uppgiften var att skära frukt i olika geometriska 

objekt. Denna övning uppfattas ge en rik möjlighet till att lära in nya former där 

initiativet kan komma från eleven eftersom eleven själv är skaparen av objekten. 

Eftersom objekten även skapas och blir till konkreta ting aktiveras det 

kinestetiska sinnet. Vidare ges möjligheten att visuellt se objektet från olika 

vinklar, en möjlighet som sällan fås i en lärobok.  

Fortbildningen omfattades vidare av en övning där skala var i blickfånget. 

Övningen gick ut på att i lag skapa en, av pedagogen förutbestämd, 

förminskning eller förstoring av en lagkamrat och detta utan nutida 

mätinstrument. En tolkning är att denna övning gav möjlighet att bilda en 

förståelse för skala och dess användning i vardagen då övningen är 

vardagsanknuten i allra högsta grad. Övningen har både auditiv, kinestetisk, 

taktil och visuell karaktär. Deltagarna uppmanades att vara kreativa och använda 

de verktyg naturen erbjuder, vilket bidrog till att övningen automatiskt täckte 

innehållet för användning av äldre mätmetoder där uppskattning och jämförelse 

(här med kroppen som verktyg) blev naturliga inslag. Denna övning gav en bild 

rent visuellt av vad förstoring och förminskning är. Med anledning att 

deltagarna själva var objekten gavs rika möjligheter att bilda en uppfattning om 

vad begreppet skala och förhållande innebär när de kan koppla detta till sig 

själva. Utomhusmiljön bidrog här till en yta som ett klassrum inte har. Den stora 

ytan gav möjlighet till att göra förstoringar och se dessa rent visuellt. Denna 

övning tränade även samarbete och därmed tycks det auditiva sinnet ges 

möjlighet att aktiveras då deltagarna både fick föra egna och följa andras verbala 

resonemang kring skala. 
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6.1.4 Samband och förändring 

Inom ”Samband och förändring” täckte övningarna procent. Enligt Lgr11 

förväntas eleven i samband med detta behärska ” […] beräkningar med procent i 

vardagliga situationer…” (Skolverket, 2011 s 65). Deltagarna fick i denna 

övning ramar samt en lapp med en bråkform eller procentform på. Uppgiften var 

att lägga ut ramen inom synhåll för alla deltagare och fylla ramen med den 

tillhörande bråk-/procentformen. Ramen fick fyllas med vad som helst som 

fanns i den omgivande naturen, exempelvis skuggor, stenar och jord (se 

exemplet nedan). Uppgiften blev vidare att låta ramen ligga, lämna tillbaka 

bråk-/procentformslappen till fortbildaren som blandade dessa och delade ut 

dem igen. Nu blev uppgiften att hitta den bråk-/procentform som stod på den 

nya lappen.  

 

Denna övning har både visuella, kinestetiska och taktila inslag då bråk-

/procentformen blir visuellt synlig och taktil eftersom deltagaren kan räkna 

bråkformar rent taktilt. Då lärandet är aktivt och fyllt av görande gavs möjlighet 

för det kinestetiska sinnet att aktiveras. En tolkning utifrån denna övning är att 

det, utifrån det konkreta materialet, blir mycket tydligt hur två bråk-/ 

procentdelar kan bilda en helhet. Då vissa av lapparna även hade decimaltal 

öppnade övningen möjligheter för att bilda förståelse för att exempelvis 0,4, 

4/10 och 40 % är samma sak och se sambandet mellan dem. 
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6.1.5 Problemlösning 

Inom ”Problemlösning” var fokus på strategier för att lösa matematiska 

problem. Här blev den visuella konkretiseringen tydlig då uppgiften var att 

räkna ut arean på en cirkel eller rektangel (beroende på svårighetsgrad) med 

hjälp av ett begränsat antal små utklippta ”area-bitar” på 1m2/st. Dessa bitar 

skulle placeras ut i figuren och användas som verktyg för att beräkna arean. Vad 

area är och principen för detta blev synliggjort med hjälp av dessa små ”area-

bitar” och det matematiska innehållet i form av area och omkrets blev tydligt 

rent visuellt (se bild nedan). Övningen tolkas även som taktil då deltagarna gavs 

möjlighet att ta i bitarna, sortera dessa, lägga dem i en annan ordning och så 

vidare. Vidare uppfattades även denna övning av kinestetisk karaktär då 

övningen gav möjligheter att lära genom beröring och rörelse med hela kroppen 

som verktyg. Denna uppgift krävde kommunikation mellan deltagarna och 

öppnade möjligheten att lyssna till varandras idéer och förslag på lösningar, 

detta gav möjlighet till att aktivera det auditiva sinnet. 

 

6.2. Intervjuresultat 

I detta avsnitt kommer resultatet från studiens intervju att redovisas, där 

frågeställningarna ett och två besvaras. Denna del av resultatet inleds med 

utomhusmatematikens anknytning till det centrala innehållet i Lgr11, vidare 

följer resultatet för vilka av förmågorna som lämpar sig att träna genom 

utomhusmatematik.  
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6.2.1 Centralt innehåll 

Intervjun stärker det som observerades då fortbildaren understryker att alla 

innehållområden inom matematiken med fördel kan utövas genom 

utomhusmatematik. Lisa har förståelse för lärare som antar att geometri är 

lättare än något annat innehållsområde med tanke på att vinklar och former 

tacksamt finns i omgivningen men enligt henne ser hon inga svårigheter att 

utöva någon del av läroplanens centrala innehåll ute. Vidare ser hon inga hinder 

i att utöva matematik oavsett nivå då matematiken alltid har en anknytning till 

utomhusmiljön på alla nivåer inom skolan. Hon ser matematik som ett särskilt 

tacksamt ämne att utöva utomhus: 

Och sen tänker jag att matematik är nånting som man ska använda i 

verkligheten de också står ju i kursplanen att det ska va 

verklighetsanknutet å sånna här saker så du måste ju hitta 

matematiken där ute alltihop tänker jag det måste ju gå å göra. 

Lisa beskriver vidare att utemiljön erbjuder rika möjligheter för att täcka det 

matematiska innehållet i Lgr11 eftersom det finns mycket konkret material att ta 

stöd av, som i sig förstärker verklighetsanknytningen som eftersträvas i 

läroplanen. Några exempel på material är allt konkret som finns att ta i och 

räkna med som kottar och pinnar, men även de matematiska mönster som finns i 

naturen som exempelvis kottars symmetriska form. Fler exempel på hur 

omgivningen kan tas till stöd för att skapa en rik matematisk 

verklighetsanknytning är att räkna på sannolikhet genom att titta på 

förbipasserande och beräkna vanligaste färgen på mössor eller vilken hund som 

är vanligast. 

Lisa vill också lyfta att utomhusmatematik inte är svaret på allt utan att 

pedagogen måste se det som ett av sina verktyg i vardagen, speciellt med tanke 

på att alla lär olika. Just det faktum att utomhusundervisningen ska ses som ett 

verktyg för att täcka de matematiska innehållsområdena i läroplanen väljer hon 

att poängtera flera gånger under intervjun.  

Det handlar ju om att hitta en mångfald i lärandet så kan vi erbjuda 

det här och det där det där och det där för eleverna då kommer fler 

att tillgodogöra sig, det är ju inte så att utomhusmatematiken är 

lösningen på allt så äre ju inte utan det är en del utav verktygen som 

en lärare behöver ha. 

Men som sagt ute är inte liksom allenagörande för allt men det är ett 

viktigt komplement till det andra så kan man väl säga vi är olika vi 
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behöver olika saker men verklighetsanknytningen behöver vi alltid 

ha hävdar jag för annars är det väldigt svårt att förstå världen för det 

är ju den världen du ska leva i där alla ämnen blandas ihop i en enda 

röra det är ju inte matematik och svenska separat utan det är ju allt i 

ett så att kan vi utgå från det så tror jag också att ungarnas 

engagemang ökar när ni är ute och jobbar än att du bara ser det på 

bild då får du inte nån relation till det och du får inte förståelse 

heller. 

Respondenten förespråkar att kombinera utomhusmatematik med andra 

undervisningsalternativ med syftet att det matematiska innehållet ska nå fler 

elever. Utomhusmatematik öppnar upp för en mångfald men alla elever nås inte 

med enbart en metod och därför är det viktigt att se metoden som ett verktyg 

bland många andra. 

6.2.2 Förmågorna 

Lisa talar om att en kombination mellan lärobok och utomhusundervisningen 

berikar undervisningen och öppnar möjligheter för att fler av förmågorna berörs 

i undervisningen, då metoderna utgör ett komplement till varandra. Av de fem 

förmågorna tycks Lisa uppleva beräkningsförmågan som svårare att träna 

genom utomhusmatematik: 

Alltså ute och inne hänger alltid ihop å det handlar ju om att det man 

gör ute man kanske förbereder inne å så gör man ute å sen så 

reflekterar man inne så man tar med sig det in och kanske skriver 

och dokumenterar beräknar inne ehm det passar inte alltid bra att stå 

med papper och penna ute men asså det måste hänga ihop så att man 

också ser det […] ska du sitta och bara träna beräkningar så är det 

kanske enklare att sitta inne med papper och penna naturligtvis så är 

det ju ehm. 

Vidare fortsätter Lisa poängtera vikten av att matematiken kan kopplas till 

vardagliga sammanhang och understryker att det är viktigt att skapa 

gemensamma upplevelser hos eleverna som de kan relatera till: 

Du utgår från en verklighet som man är i för det tror jag 

överhuvudtaget är i all undervisning om du ska nå en elev måste du 

utgå från var dom är i sin verklighet. 

Hon vill inte förkasta böcker helt men uppfattningen är att hon ändå vill lyfta att 

eleverna kanske många gånger kan ha svårt att relatera till uppgifterna i boken 

och att det många gånger finns bättre sätt att lära sig. När eleverna endast jobbar 

i boken öppnas vidare inga möjligheter för att kommunicera och resonera med 

varandra. Eftersom interaktionen då är begränsad till eleven och boken skapas 
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inga konfrontationer och möjligheter till att argumentera kring matematik med 

andra.  

Lisa vill poängtera att pedagogen bör skapa möjligheter för eleverna att träna 

alla förmågor eftersom att det sedan är dem som ska bedömas. Om eleverna bara 

räknar i matematikboken finns en risk att alla förmågor inte tränas och Lisa vill 

mena att utomhusmatematik kan vara ett medel för att träna de delar av 

förmågorna som inte är framträdande när eleverna arbetar i läroboken. Hon 

lyfter särskilt då kommunikations-, begrepps- och resonemangsförmågan men 

menar att det beror mycket på läraren förhållningssätt vilken utdelning 

övningarna ger.  

[…] asså vi måste ju elda på den kompetensutvecklingen eller va 

man ska säga hos eleverna att hjälpa dom att kunna kommunicera 

ehm träna dom i det hela tiden utmana deras och också öppna upp 

för att det finns inga dumma frågor asså i alla fall när du har en vilja 

i din fråga och en intuition att att uppmuntra frågor och vad tror du 

istället för vad är det rätta svaret utan att hela tiden bjuda in till 

dialog ehm men det kan man ju göra i ett klassrum också självklart 

men jag tänker att ute går det lätt att skapa dom här diskussionerna 

eftersom man har mycket plats och man kan hålla på och greja.  

Lisa säger att alla förmågor mycket väl kan tränas inom klassrummets väggar 

men en uppfattning är att utomhusmiljön enligt henne öppnar upp större 

möjligheter till exempelvis kommunikation då det finns material att ”greja” 

med. Konkret material ger möjligheten att kommunicera kring objektet och testa 

idéer i praktiken vilket öppnar upp för samtal.  

Vidare menar hon att även problemlösningsförmågan gynnas av 

utomhusundervisning: 

Problemlösningsförmågan också för det tänker jag i det praktiske 

både ute och inne när man jobbar praktiskt ehm så har ju många 

lättare för att se för att sista steget är att kunna göra det här 

matematiskt med alla våra matematiska tecken siffror och tecken 

ehm för det är svårt att alltid sitta och plocka med pinnar och kottar 

när man ska lösa ett problem men det börjar i det för att förstå och 

för att se att kunna plocka åå titta åå liksom det konkreta det börjar 

där. 

En tolkning av detta är att Lisa menar att det konkreta materialet i utemiljön inte 

alltid utgör ett stöd för lärandet, speciellt inte på mycket hög nivå av 

matematiken, men genom att börja med ”pinnar och kottar” kan en förförståelse 

inom problemlösning skapas hos eleven så att denne sedan, senare i livet, är 
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rustad för svårare matematik. Utan grunderna är det svårt att lära sig något mer 

avancerat. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att sammanfattas och diskuteras. Vidare 

följer en metoddiskussion följt av, för studien relevanta, konsekvenser för 

undervisningen samt tips på fortsatt forskning. 

7.1. Sammanfattning av huvudresultat 

Sammantaget kan utifrån denna studie sägas att alla innehållsområden ur 

läroplanen tycks vara möjliga att knyta an till när utomhusmatematik utövas. 

Enligt analysen tycks många av övningarna ge möjlighet till att knyta 

undervisningen till de ”vardagliga situationer” som läroplanen understryker som 

betydelsefull. Denna vardagsanknytning uppnås med hjälp av det konkreta 

material som är återkommande i näst intill samtliga övningar. I de fåtal övningar 

(36-leken) som inte konkretiserades tappades vardags- och 

verklighetsanknytningen per automatik enligt analysen. Det konkreta material 

som fortbildaren använde sig av öppnar dock upp för en sinnlig variation i 

största delen av övningar. De sinnen som främst aktiverades under övningarna 

var det visuella, kinestetiska och taktila. Detta innebär att det auditiva sinnet inte 

tog lika stor plats, trots att det sinnet även förekom i viss mån, dock inte i lika 

stor utsträckning som övriga.  

I intervjun menar Lisa att eftersom många delar av matematiken enligt 

läroplanen ska vara verklighetsanknutna (Skolverket, 2011) lämpar sig 

matematik särskilt bra att undervisa utomhus där omgivningen upplevs mer 

autentisk. Alla delar ur det centrala innehållet lämpar sig på något vis att 

undervisa utomhus och ingen del anses av Lisa svårare eller lättare. 

Utomhusmatematik ska dock endast ses som ett stöd till andra 

undervisningsalternativ, som exempelvis boken, och inte själv utgöra helheten 

av undervisningen menar Lisa. Att variera mellan läroboken och 

utomhusundervisning visar sig i studien vara ett sätt att öka möjligheten att fler 

förmågor ur läroplanen tränas. Inom utomhusmatematik tycks främst 

kommunikationsförmågan, begreppsförmågan, resonemangsförmågan och 

problemlösningsförmågan komma till uttryck, därför kompletterar metoden och 

läroboken varandra på ett bra sätt eftersom boken sällan erbjuder träning av 

dessa förmågor då den ofta genererar enskilt arbete och träning av 

beräkningsförmågan. Det tycks finnas ett samband mellan detta och det 

respondenten säger om att utomhusmatematik ska ses som ett verktyg av många. 

För att träna alla förmågor och för att nå alla elever krävs en variation av 
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undervisningsmetoder då det kan vara svårt att fånga alla förmågor med endast 

en metod. 

7.2. Resultatdiskussion 

Nedan kommer resultatet att diskuteras i anknytning till den teoretiska 

bakgrunden. Inledningsvis kommer utomhusmatematikens möjliga anknytning 

till läroplanen att diskuteras och slutligen kommer en diskussion kring det 

kontextuella och sinnliga lärandet att beröras.  

7.2.1 Läroplansanknytning 

Då tidigare forskning visar att endast geometri och statistik enligt lärares egna 

uppfattningar lämpar sig att undervisas utomhus (Hecht, 1979; Smart & 

Marshall, 2007; O'Shea, 2009), kan denna studies resultat ses som intressant då 

den tyder på att stora delar av det matematiska innehållsområdet har möjlighet 

att beröras genom utomhusmatematik. Tidigare forskning visar också att lärare 

upplever att utomhusmatematik finner svagt stöd i läroplanerna världen över 

(Dyment, 2005; Howley et al, 2011; Bentsen & Søndergaard Jensen, 2012; 

Fägerstam & Samuelsson, 2012; Showalter, 2012) och inte förbereder eleverna 

inför framtiden (Howley, Showalter, Howley, Howley, Klein & Johnson, 2011) 

vilket är intressant i sig då matematik enligt denna studie tycks lämpa sig att 

utöva utomhus i avseende på upprepningen i den svenska läroplanen att 

undervisningen ska vara vardags- och verklighetsanknuten med anledningen att 

förbereda eleverna inför den verklighet som väntar dem (Skolverket, 2011).  

Studien visar att respondenten upplever att kommunikations-, begrepps-, 

resonemangs- och problemlösningsförmågan är de förmågor som ges störst 

möjlighet att tränas genom utomhusmatematik. Dessa förmågor går lite hand i 

hand då vi genom att kommunicera måste använda någon typ av matematiska 

begrepp för att förstå varandra och i kommunikationen kan matematiska 

resonemang ta plats. Respondenten tycks uppleva att beräkningsförmågan inte 

tar lika stort utrymme och detta förstärker det hon säger om att 

utomhusmatematik ska ses som ett komplement till annan undervisning, detta 

för att öka möjligheten att täcka samtliga förmågor. Intressant i samband med 

detta är att fortbildningen omfattades av ett antal beräkningsövningar och min 

tolkning utifrån detta är att även beräkningsförmågan med fördel kan tränas i 

utomhusmiljön, speciellt med avseende på materialet eleven kan ta stöd i vid 

beräkningar (exempelvis övningen med äggkartongen). Dock kan beräkningar 
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av mer avancerad karaktär vara svåra att lösa utomhus, något som även 

respondenten berör då hon säger att utomhusmatematik kanske inte alltid lämpar 

sig vid mer avancerad matematik. Detta överensstämmer med tidigare forskning 

som visar att somliga lärare har uppfattningen att metoden är svår att utöva på 

högre nivå av matematiken och att det många gånger istället handlar om att 

befästa grunderna (Showalter, 2012). 

 I det sociokulturella perspektivet understryks att lärande idag handlar om att 

skapa erfarenheter och att lära av varandra i sociala samspel (Säljö, 2000) vilket 

jag kan se att utomhusmatematik ger möjlighet till då flertalet övningar under 

fortbildningen lockade fram kommunikation mellan deltagarna, det var även i 

dessa övningar som det auditiva sinnet gavs möjlighet att aktiveras. Eftersom 

utomhusmatematik tycks locka fram samspelet mellan människor är en 

uppfattning att kommunikationsförmågan har stora möjligheter att utvecklas 

genom användning av metoden. Då kommunikationsförmågan ska utvecklas 

med hjälp av olika uttrycksformer enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) är min 

uppfattning att utomhusmatematik kan utgöra ett stöd i att skapa en fysisk 

representation med de konkreta inslag som metoden erbjuder.  

7.2.2 Det kontextuella och sinnliga lärandet 

Att kontexten har betydelse för lärandet är en av grunderna i det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000). Inom utomhusmatematik finns en möjlig 

verklighetsanknytning naturligt i den omgivande kontexten, vilket även tidigare 

studier har visat (Moffett. 2007; Szczepanski, 2008; Bentsen & Søndergaard 

Jensen, 2012; Fägerstam, 2014). I en av övningarna studien presenterar, 36-

leken, är dock en tolkning att kontexten till viss del saknar betydelse och 

verklighetsanknytningen går förlorad. Över hälften av ”uppdragen” i leken är av 

situerad karaktär där eleverna uppmanas att använda sig av konkreta verktyg i 

den omgivande miljön för att lösa uppdragen. I 13 av ”uppdragen” påminde 

dock övningarna mer om isolerade uppgifter som vanligtvis brukar finnas i 

läroböcker. Här tappar utemiljön sin betydelse, platsen saknar mening och typen 

av övning kunde lika gärna utövats i boken. Jag har svårt att förstå att elever 

som inte kan räkna 3+8 inne skulle ha lättare för samma beräkning genom 

endast ett miljöombyte. För att koppla detta till gatubarnen i Brasilien, 

omnämnda i den teoretiska bakgrunden. För dessa barn underlättades 

beräkningarna av att vistas i den naturliga miljön där det även tillkom fler 

verktyg att ta stöd av som gjorde beräkningarna genomförbara. I den isolerade 

miljön hade barnen endast papper och penna men ute på gatan fanns faktiska 
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pengar och varor som de kunde ta stöd av vid växling och prisberäkning med 

mera (Säljö, 2000). Om samtliga uppgifter i 36-leken hade utformats mer 

anpassad efter situationen och skapat möjlighet till ett situerat och sinnligt 

lärande där eleverna exempelvis ombads att hämta 3 pinnar och 8 stenar för att 

sedan addera samman dessa spelar kontexten en större roll. Uppgiften blir då 

konkret och möjligheterna för taktilt, visuellt och kinestetiskt lärande öppnas 

och eleverna kan då ta stöd i verktygen för att utföra beräkningarna. Det kan 

vara på sin plats att ifrågasätta vilket stöd naturen utgör i de övningar man väljer 

och ständigt reflektera över detta som pedagog för att skapa goda möjligheter till 

en rik matematiklektion.  

Det nära samspelet mellan teori och praktik som förespråkas inom det 

sociokulturella perspektivet var något som även Lisa underströk betydelsen av 

vid utövandet av utomhusmatematik. Att pendla mellan teori och praktik öppnar 

möjligheten till en sinnlig variation vilket leder till att fler elever kan ta till sig 

kunskapen på det sätt som gynnar dem (Malmer, 1984). En tanke utifrån det 

situerade lärandet som Säljö (2000) belyser är att en variation mellan teori och 

praktik i undervisningen öppnar möjligheterna för att det eleverna lär inte blir 

bundet till kontexten. Genom att teori och praktik kopplas samman skapas en 

helhetsbild för eleven, något som enligt min uppfattning saknades för 

gatubarnen i Brasilien som omnämndes i den teoretiska bakgrunden. 

I den kontext som utomhusmatematiken utspelar sig tycks konkret material vara 

ett återkommande inslag. Detta konkreta material skapar vad Kruse (2010) 

kallar för åskådningsmatematik och en reflektion är att det öppnar möjligheter 

att eleven själv skapar sin kunskap med hjälp av det laborativa materialet. I alla 

de övningar som fortbildningen presenterade krävdes inget material av 

avancerad karaktär, utan det stöd som användes var exempelvis äggkartonger 

samt naturens tillgångar som kottar och stenar med mera. Allt detta material 

öppnade upp för sinnliga upplevelser som ofta går förlorade när eleverna arbetar 

i läroboken. De sinnen som främst aktiverades tycktes vara de kinestetiska, 

taktila och visuella. En reflektion är att det auditiva sinnet inte gavs lika stort 

utrymme och detta ökar motiveringen att variera undervisningen för att nå alla 

elever, speciellt med avseende på det Malmer (1984) understryker kring 

betydelsen av att variera perceptionsvägar. Detta eftersom eleverna måste ges 

tillfällen till att växla mellan de sinnliga intrycken då det leder till en djupare 

kunskapsbildning.  
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I samband med diskussionen kring det konkreta materialets betydelse kan det 

anses relevant i relation till resultatet att även diskutera utemiljöns betydelse för 

lärandet. I de övningar som fortbildningen omfattades av tycktes inte utemiljön 

utgöra det största stödet för lärandet utan snarare det laborativa materialet. 

Materialet, så som exempelvis äggkartongerna, är inte bundna till utemiljön och 

kan i princip användas vart som helst. När Lisa säger att lärare med hjälp av 

omgivningen kan skapa en rik utomhusmatematiklektion kan det tolkas något 

motsägelsefullt då det material hon använde under fortbildningen till största 

delen var tillverkat material. En tolkning av detta är att utomhusmatematiken har 

en karaktär av laborativ matematik, men med en bonus utöver det laborativa 

materialet, exempelvis det Szczepanski et al. (2007) belyser som stora ytor, frisk 

luft och ett rörelsefyllt lärande som är svårt att få och uppnå i en klassrumsmiljö.  

Den omgivande miljön bidrar också till det verklighetsanknutna lärandet, 

omtalat ovan, genom att lärandet sker i en autentisk miljö. I det sociokulturella 

perspektivets syn på det situerade lärandet menar Säljö (2000) att eleverna inte 

lär sig isolerade regler, utan om var dessa regler kan tillämpas, vilket skapar en 

djupare förståelse som inte leder till utantill-inlärning. Att lära matematik i den 

miljön den senare kan komma att användas knyter kunskaperna till verkligheten, 

oavsett om materialet som används är tillverkat eller naturligt i miljön.  

7.3. Metoddiskussion 

Urvalet i denna studie kan diskuteras. Om möjligheten till att genomföra fler 

intervjuer och observationer funnits skulle resultatet i sig bli starkare. Bryman 

(2011) menar att kvalitativa studier som dessa har resultat som är svåra att 

generalisera. Urvalet i denna studie är inte representativt för populationen. Av 

den anledningen har resultatet generaliserats i förhållande till teorier om lärande 

istället. Önskvärt hade som sagt varit att genomföra fler intervjuer och 

observationer av olika fortbildningar och fortbildare för att stärka resultatet men 

detta har inte varit möjligt. Istället har jag under processen inte haft som syfte att 

generalisera vilket jag varit medveten om och förhållit mig till under tidens 

gång. 

Vidare kan metodvalet att inte filma under observationen diskuteras. Yin (2013) 

menar att en inspelning kan vara en ovärderlig produkt då exakta återgivningar 

ges av en händelse. En inspelning kan också bidra med att väcka nya frågor hos 

forskaren då möjligheten att analysera och titta på inspelningen flertalet gånger 

öppnas. Vidare kan studiens precision öka då kravet på forskaren att komma 

ihåg händelser inte blir lika stort. Att spela in kan dock ha många begränsningar 
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i jämförelse med att observera då en videokamera inte fångar samma bredd i en 

händelse som det mänskliga ögat kan göra. Av den anledningen och att jag inte 

ville påverka studiens utfall valdes filmning bort trots att jag i efterhand kan se 

att analysen hade underlättats med hjälp av en inspelning. 

7.4. Konsekvenser för undervisningen 

Denna studie visar att det finns möjlighet att koppla alla innehållsområden till 

utomhusmatematiska övningar och att metoden tycks ligga i linje med den 

svenska läroplanen. En konsekvens utifrån detta är att metoden kan användas 

som ett verktyg av pedagoger i syfte att uppnå delar av läroplanens krav. 

Metoden kan även användas som ett verktyg för att bredda undervisningen då 

metoden tycks aktivera olika sinnen. I samband med detta är det dock av 

betydelse att läraren ser metoden som ett verktyg och inte låter metoden utgöra 

hela undervisningen. Vidare visar studiens resultat att utomhusmatematik 

tenderar att öppna upp möjligheter till ett vardags- och verklighetsanknutet 

lärande, utifrån detta kan lärare ha metoden i åtanke när de delarna av läroplanen 

som understryker detta ska bearbetas och täckas. 

7.5. Fortsatta studier 

Det finns ett behov av fortsatta studier på området. Eftersom denna studie dels 

har fokuserat på vilken möjlig läroplansanknytning som metoden erbjuder och 

vilka förmågor som tränas, skulle det vara intressant med fler studier på det 

området för att utvidga kunskaperna ytterligare. En fortsatt studie kan undersöka 

om det i praktiken är möjligt att träna elevers matematiska förmågor genom 

utomhusmatematik och vilket utslag det ger. I samband med 

läroplansperspektivet skulle det också vara intressant med forskning kring hur 

betygsättning och bedömning skulle kunna hanteras inom ramen för 

utomhusmatematik. Denna typ av studier skulle kunna leda till en typ av 

ramverk för lärare med syftet att vägleda dem i deras arbete. 

Eftersom en fortbildning har observerats där ett antal aktiva lärare var deltagare 

skulle en fortsatt studie kring användningen av metoden vara av intresse. Att gå 

en fortbildning är en sak, men att sedan använda det inlärda i praktiken är en 

annan. Att genomföra en uppföljande forskning kring lärares användning av 

metoden skulle bidra med kunskap kring om metoden används, motiv till varför 

den används samt hur lärare väljer att använda metoden. Detta skulle i längden 

kunna bidra till en större medvetenhet om utomhusmatematik som 
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undervisningsmetod vilket idag behövs då metoden i sig inte tillägnats särskilt 

stor uppmärksamhet.   
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 

Innehållsområden LGR 11 

Innehållsområden LGR 11 

Hur innehållet gestaltas rent sinnligt i utemiljön (att se, ta på, höra…) 

Miljöns betydelse för innehållet. Ex. Vilka verktyg erbjuds? 
 Taluppfattning och tals användning 

Rationella tals egenskaper 

Olika talsystem  

Tal i bråkform och procentform 

Olika typer av beräkningar med 

decimaltal & naturliga tal  

Rimlighetsbedömningar 

 

 

Algebra 

Obekanta tal 

Algebraiska uttryck 

Metoder för ekvationslösningar 

Mönster i talföljder/geometriska mönster 

(beskriva, konstruera, uttrycka) 

Geometri 

Olika objekt och deras egenskaper 

Konstruktion av objekt 

Skala 

Symmetri 

Omkrets/area 

Jämförelse/uppskattning/mätning vid 

längd, area, volym, massa, tid, vinkel 

Sannolikhet & statistik 

Sannolikhet, chans, risk 

Kombinatorik 

Diagram/tabeller 

Lägesmåtten 

Samband & förändring 

Proportionalitet 

Procent 

Grafer 

Koordinatsystem 

Problemlösning 

Strategier för att lösa problem 

Formulera egna problem 
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Intervjufrågor: 

1. Finns det något matematiskt innehållsområde ur Lgr11 som är lättare än 

något annat att utöva utomhus? Om ja, vilket/vilka? Utveckla, varför är 

det enklast/enklare?  

2. Upplevs något innehållsområde som särskilt svårt? Varför är det svårare 

tror du?  

3. Finns det något ur det centrala innehållet som kan utvecklas bättre ute än 

inne? Varför? 

4. Vilka förmågor kan komma till uttryck genom utomhusmatematik? 

Någon mer än någon annan? Varför? 

 

9.2. Bilaga 2 


