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Det utvidgade klassrummet 

 
• Kan utomhusundervisning bidra till att elever i årskurs tre 

får en bättre förståelse och mer kunskap av enklare 

matematiska begrepp i jämförelse med undervisning 

inomhus?  

 

 
Abstract 

 

Matematik är ett av skolans kärnämnen och en mycket viktig del av barns utbildning. Hur 

undervisning av det här ämnet och all annan undervisning ska utformas har varit och är under 

ständig omprövning. Att flytta ut undervisningen utomhus finns det många positiva röster 

för, men ger det verkligen ett bättre läranderesultat än om undervisning sker inomhus? 

 

Vår undersökning är av jämförande karaktär och utgår från ett elevperspektiv och som är 

enligt vår uppfattning unik i Sverige. Vi har testat hur mycket två elevgrupper som 

tillsammans är 30 stycken elever och går i årskurs tre, lärt sig under utomhus- respektive 

inomhuslektioner. Vårt resultat visar tvärtemot våra förväntningar att eleverna i de båda 

oberoende elevgrupperna lärde sig det utvalda lärandeobjektet bättre inomhus än utomhus. 

Vi vill inte förringa vår egen undersökning då avsikten fanns att spegla skolans verklighet, 

men studiens största svaghet är att eleverna som medverkade var vad vi vill kalla 

inomhusbarn, det vill säga att de inte var vana vid utomhusmiljön.  

 

Ämnesord: Matematik, utomhusmatematik, utomhuspedagogik, årskurs tre. 
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FÖRORD 
Vi som skrivit den här uppsatsen vill tacka våra två elevgrupper med deras respektive 

klasslärare. Vi vill tacka er då ni har ställt upp för oss och låtit oss två lärarstuderande få 

vardera sex lektioner och även lektionstider till att göra tre diagnoser. Utan det här 

tillmötesgåendet hade vi inte kunnat utföra den här undersökningen.
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1 INLEDNING 
Som inledning på vår rapport kommer först en bakgrund av ämnesval och relevans. Därefter 

följer syftet med rapporten och en disposition över resterande delar. Inledningen avslutas med 

en definition av utomhuspedagogik.  

 

1.1 Bakgrund 

Vi valde att skriva och studera utomhusmatematik eftersom vi ville ha matematiken som 

grund. Det här läroämnet är en gemensam nämnare och ett intresse för oss båda och vi har 

båda det som en del av vår inriktning i vår lärarutbildning. Utomhuspedagogiken har 

uppmärksammats mycket på senare år och vi ville lära oss mer om den och se om den 

verkligen fungerar. Vi studerade vad som skrivits inom det här ämnet och kom fram till att en 

del rapporter faktiskt skrivits. Det som de här rapporterna har gemensamt är att 

undersökningarna till stor del har ett lärarperspektiv eller bygger på observationer eller 

intervjuer. Vi såg att en jämförande studie saknades och vi såg en möjlighet att fylla en 

kunskapslucka.  

 

Relevansen av undersökningens resultat anser vi vara stor då vi inte kan finna en liknande 

studie i Sverige. Relevansen ligger självklart slutligen i att entusiasmera yrkesverksamma 

lärare att testa en relativt ny inlärningsmiljö. Vi är också själva intresserade av resultatet då vi 

mycket snart kliver ut i arbetslivet som lärare.  

 

1.2 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka om utomhusmatematik kan underlätta för elever i årskurs tre att 

förstå och få kunskap om matematikens enklare begrepp eller om eleverna lär sig lättare 

inomhus. Vi har valt att genomföra en jämförande studie för att undersöka eventuella 

skillnader i förståelse av ett par matematiska begrepp, beroende på om undervisningen hålls 

inomhus eller utomhus och ifall olika elevgrupper lär sig olika. Den teoretiska 

utgångspunkten som valts speglar en stor del av de yrkesverksamma lärarnas arbetssätt och är 

en kombination av olika lärandeteorier. 
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1.3 Disposition 

Rapporten inleds med en definition av utomhuspedagogik och utomhusrummet. Därefter 

följer en forskningsbakgrund som innefattar några kända lärandeteorier och historiska 

förespråkare för utomhusundervisning. Efter den här bakgrunden följer den preciserade 

frågan som valts till undersökningen. Metoddelen börjar med att beskriva de elevgrupper vi 

fått oss tilldelade. Den fortsätter med att förklara lektionernas teoretiska bakgrund. En 

beskrivning av hur lektionerna och diagnoserna har genomförts följer därefter. (För 

lektionsplaneringar se bilaga 1 - 6). Kapitlet avslutas med en genomgång av de 

diagnosuppgifter som valts och de etiska överväganden som författarna tagit ställning till. 

Resultatet av studien presenteras översiktligt med vidare uträkningar under bilaga 11. 

Rapporten avslutas med en diskussion som innehåller både en metoddiskussion, slutsats och 

förslag till vidare studier. Sist följer en kort sammanfattning av hela rapporten. 

 

1.4 Definition av begreppet utomhuspedagogik 

För att få en uppfattning om vilken utgångspunkt rapporten vilar på ger vi först en definition 

av begreppet utomhuspedagogik och även ett klargörande av vad vi menar att utomhus är. 

 

Vi utgår till viss del av definitionen från Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU), 

men med modifiering av oss själva.   

• Utomhuspedagogik syftar till att elever ska bilda sig erfarenheter i autentiska 

situationer.  

• Utomhuspedagogik är tvärvetenskapligt vilket innebär att det kan användas i olika 

ämnen eller teman.  

• Utomhuspedagogik lyfter fram sinnenas del i inlärning. 

 

Med utomhus menar vi genom hela rapporten skolgård, park, gräsplätt, grusplan etc., alltså 

platser utomhus lämpliga att röra sig på (www.liu.se/ikk/ncu/presentation, 081216).  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
Allra först i den här litteraturgenomgången redovisas kort hur forskningsläget inom 

utomhusmatematiken ser ut idag. Därefter följer en allmän del, där olika lärandeteorier 

diskuteras men där tonvikten läggs på sådant som kan appliceras på ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv. Ett av studiens mål är att utreda hur den här inlärningen skall genomföras för att 

få kunskapen om var elever bäst lär in matematiska begrepp.  

2.1 Forskningsläget idag 

Efter att en granskning har gjorts på vad som har skrivits om utomhusmatematik de senaste 

åren, kan vi se att en del rapporter skrivits. Många undersökningar bygger på intervjuer med 

pedagoger som arbetar i de yngre årskurserna. Det har även gjorts enkätundersökningar med 

både mindre och större urvalsgrupper. En annan metod som har använts inom det här 

forskningsområdet är observationer av elever i undervisningssituationer. Det bör även nämnas 

att några rapporter kombinerar ett par av de här metoderna (www.diva-

portal.org/searchfreeresult.xsql, 081218). 

Resultaten av de här rapporterna är av varierade slag då även frågeställningarna är olika. Det 

som dock kan utläsas är att resultaten generellt är positiva till utomhusmatematik. Fördelar 

med att bedriva undervisning utomhus är att eleverna får använda alla sina sinnen under 

inlärningen. De nackdelar som rapporterna nämner är att vädret har en avgörande roll och att 

eleverna inte har någon utomhusvana (www.diva-portal.org/searchfreeresult.xsql, 081218). 

Efter den här granskningen kan det konstateras att forskning av jämförande karaktär saknas 

inom det här området.  

2.2 Lärandeteorier 

2.2.1 Piaget och konstruktivismen  

Det har varit den schweiziske forskaren Jean Piagets (1896 – 1880) idéer som har varit 

dominerande i många år om hur barn tänker och lär. Det var inte förrän i mitten på 1960-talet 

som genomslaget för Piagets pedagogiska tankar blev aktuella (Wood, 1999). Runt om i 

Europa idag finner man inne i klassrummen inspiration från Piagets föreställningar. 

Läroplaner från 60-, 70-, 80-, och 90-talen bygger på piagetanskt vis i många länder (Säljö, 

2000). Piaget menade att barn måste vara aktiva och tillåtas göra egna fysiska och 

intellektuella erfarenheter för att utvecklas. Barn skall också vara självstyrda och måste få 
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utrymme till att formulera sina egna frågor, vilket är kärnan i konstruktivismen (Säljö, 2000). 

 

Det som konstruktivismen handlar om är att lyfta fram individens tankar. Enligt Säljö innebär 

konstruktivismen att individen inte kan ta emot kunskaper passivt, utan måste aktivt 

konstruera förståelsen av sin omvärld. Det handlar om att låta barnen få vara aktiva och 

tillåtas upptäcka omvärlden på egen hand tillexempel genom att arbeta laborativt. Barnen 

skall styras av sin egen nyfikenhet och att de förstår och inte bara lär utantill (Säljö, 2000). 

För Bruner (född 1915 och psykologiprofessor vid Harvard), som hakade på Piagets tankar en 

tid senare, är det den inre motivationen som är den verkliga drivkraften. Även Bruner ansåg 

att det var elevens tankar som ska stå i fokus och att eleven är den som är aktiv (Maltén, 

1981). Bruner beskriver utförligt hur elever ska ses som aktiva problemlösare var bland annat 

nyfikenhet skall driva eleven framåt (Bruner, 1960). För att barnen skall kunna utveckla sin 

förståelse är det viktigt att de får argumentera och diskutera för att lättare förstå ett 

matematiskt begrepp. Det här bidrar till att läraren får möjlighet att hjälpa eleverna i deras 

utvecklingsfas, då pedagogen får höra hur eleverna tänker (Ahlberg m.fl., 2004). 

 

2.2.2 Vygotsky och det sociokulturella perspektivet 

Lev Semenovich Vygotsky (1896 – 1934) var en rysk psykolog som trots sin tidiga död blev 

mycket känd för sina tankar om utbildningspsykologi. Vygotsky menade att människan 

utvecklas i och tillsammans med sin omgivning och att kopplingen mellan språket och tanken 

är den viktigaste artefakten i den här utvecklingen. I förordet till Vygotskys samlade verk 

beskriver Bruner Vygotskys tankar enligt följande:”For Vygotsky, language is both a result of 

historical forces that have given it shape, and a tool of thought that shapes thought itself” 

(Vygotsky, 1987, s. 2). I skillnad till Deweys tankar som vidareutvecklas nedan om hur elever 

bör vara med från början i alla processer (Dewey, 2004) är det här sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv en omöjlighet. Människan bör istället ta tillvara på all den kunskap som hon 

genom tiden har förvärvat och att samhället idag är uppbyggt på ett sätt så att varje individ 

inte behöver kunna allt från grunden. Exempel på det här är alla de artefakter som idag 

används av de flesta människor, exempelvis datorer och telefoner, men som bara ytterst få 

individer verkligen vet hur de fungerar (Säljö, 2000).   

 

Kommunikation och språk är centrala begrepp eftersom de kopplar samman barnen med dess 

omgivning. Vi lär i samspel med varandra och språket är länken mellan vårt inre tänkande 
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och vårt yttre agerande. Samspelet med andra individer lyfter fram våra inre funderingar och 

genom kommunikation får man delaktighet i andras kunskaper och färdigheter. Då barn får 

möjlighet att höra hur andra tycker och tänker och ser på olika situationer, kan de urskilja vad 

som är intressant i den mängd iakttagelser de gör (Säljö, 2000).  

 

2.2.3 Variationsteorin 

Under år 2005 genomfördes flera olika ”learning studies” som innebär att lärare i grupp 

planerar, genomför och utvärderar en serie lektioner med syfte att studera elevers inlärning. 

Det här sättet att forska på är intressant ur framförallt två synvinklar. Den ena handlar om 

variationsteorin, vilken är den teori som forskningen grundar sig på, och den andra är på 

vilket vis Holmqvist argumenterar för sin forskningsstudies reliabilitet (Holmqvist, 2006).  

 

Variationsteorin har sin grund i fenomenologin, där det utgås från att alla människor erfar 

objekt, ser på saker, på olika vis (Holmqvist, 2006). De två filosofer som mest förespråkat 

fenomenologin var Husserl och hans föregångare Brentano. De menade att ett begrepp som 

bildas i medvetandet inte är statiskt, utan varierar med alla de möjligheter som ett enskilt 

begrepp kan innefatta. Ett exempel som ges är däggdjurens mångfald, men ändå så tydliga 

definition. För att kunna uttrycka denna definition måste individen först ha erfarit så många 

olika exempel på däggdjur som möjligt, men även exempel på vad som inte räknas till detta 

begrepp (Egidius, 1986). Med bakgrund till fenomenologin menar Holmqvist att allt är 

subjektivt och kunskap varken finns utanför individen som rena faktakunskaper klara att 

inhämtas av eleven eller inuti individen klar att lockas fram med hjälp av frågor och 

diskussioner. Kunskap är istället något som bildas någonstans mitt emellan objektet och 

individen. ”Lärande innebär, utifrån vårt sätt att se det, att erfara omvärlden på ett nytt sätt” 

(Holmqvist, 2006. s 15). Variationsteorin innebär att det är lärandeobjektet, det som ska läras 

ut, som ligger i fokus och att läraren på så många olika vis skall försöka åskådliggöra detta. 

För att tydligare förstå innebörden av ett lärandeobjekt ger Holmqvist exemplet med en stol. 

Vad är det som definierar en stol? För att kunna svara på det här måste du först ha erfarit 

väldigt många olika slags stolar, men även det som inte räknas till stolar så som pallar och 

fåtöljer. Vi kan även ta hjälp av Holmqvists egen definition av lärandeobjektet ”…områden 

för lärande som undervisningssituationen syftar till att utveckla” (Holmqvist, 2006. s. 21).  

 

 



 12 

Eftersom det i learning studies varierar lärare, elevgrupper och metod mellan 

lektionstillfällena så har metoden ifrågasatts. Det har menats att någon faktor måste vara 

konstant för att kunna få tillförlitliga resultat. Den här kritiken bemöts genom att Holmqvist 

hävdar att den faktor som är konstant, och även mest väsentlig är själva lärandeobjektet 

(Holmqvist, 2006).  

 

Efter inblicken ovan i de övergripande lärandeteorier som vi bedömer vara intressanta ur den 

här undersökningens synvinkel och hur inlärning kan ske, fokuserar vi nu lite djupare just på 

det utomhuspedagogiska perspektivet och på de utgångspunkter som lärare måste ha.  

 

2.3 Utomhusförespråkare  

2.3.1 Lärarens utgångspunkt  

För att börja med den mest självklara källan följer här den utgångspunkt som går att finna i de 

styrdokument som styr Sveriges skolor. Då läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

(Lpo-94) är skriven på ett sådant sätt att lärarna själv kan bestämma ”hurobjektet”, det vill 

säga hur undervisningen genomförs, är det inte underligt att det inte går att utläsa något 

konkret om utomhuspedagogik eller någon annan metodik i det här forumet 

(www.skolverket.se/sb/d/468, 081215). Det finns heller inga tydliga mål inom matematiken 

som syftar till utomhusmatematik. Det som däremot kan urskiljas i strävansmålen i matematik 

är att eleven skall ”…använda matematik i olika situationer och ”…muntligt och skriftligt 

förklara och argumentera för sitt tänkande”(Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 

2002. s. 26). Det står även beskrivet i ämnets karaktär och uppbyggnad att ”Eleverna hämtar 

erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska 

kunnande” (Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2002. s. 28). Även om det i Lpo-94 

inte står hur matematikundervisningen ska genomföras så kan det tydligt utläsas att ”skolan 

ska främja elevernas harmoniska utveckling” (www.skolverket.se/sb/d/468, 081215 s. 6) och 

att undervisningen ska vara varierande för att kunna uppnå det här.  

 
Vår nuvarande läroplan ger uttryck för att varje elev har rätt till att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter  (Lundegård m.fl., 2004. s 144). 

 



 13 

 

2.3.2 Historisk bakgrund  

En stor del av den svenska skolverksamheten sker i form av traditionell undervisning 

inomhus. Det är där undervisningen sker med hjälp av litteratur som en stor kunskapskälla. 

Läraren måste vidga den här synen och hitta andra vägar till kunskap (Lundegård m.fl., 

2004). En av de här vägarna kan vara att ta till vara på andra rum än klassrummet, tillexempel 

utomhusmiljön. Argument för att befinna sig utomhus, syns tydligt i människans historia på 

jorden och hur kunskap i alla tider förts vidare till kommande generationer. Det är under en 

ytterst liten del av människans tid som undervisning har skett inomhus. Som nämnts ovan är 

undervisning inomhus det självklara i vår tid, men sett ur ett längre tidsperspektiv är det här 

ett trendbrott (Dahlgren & Szczepanski, 2001). 

 

Den här skillnaden i perspektivet på lärande är tydlig redan under antiken. Sokrates (470-399 

f. Kr) ansåg att den verkliga sanningen endast kunde upptäckas genom människans förnuft 

(Dahlgren & Szczepanski, 2001). Sokrates hävdade också att samtalet mellan människor gör 

att tankar och föreställningar med eventuella brister kan synliggöras och då bidra till lärande 

(Ahlberg m.fl., 2004). Hans elev Platon (427 f.Kr – 349 f.Kr) följde i sin mästares fotspår och 

utvecklade tanken om att bara förnuftet kan ge oss de verkliga insikterna. Allt vi kan ta på, 

allt vi uppfattar med våra sinnen flyter, förändras, och kan vi därför inte lita på. Differensen i 

synsättet kom med Platons elev Aristoteles (384-322 f.Kr) som gjorde en helomvändning i 

tanken och till skillnad från sina föregångare, ansåg han att det enda som vi kan vara helt 

säkra på är det som kan erfaras med våra sinnen. Det var här människan kunde komma så 

nära verkligheten som möjligt (Dahlgren & Szczepanski, 2001).  Skillnaden mellan att tro på 

förnuftet och på sinnena kan anses vara en intressant distinktion, då det kan dras paralleller 

till dagens empiriska vetenskaper. Det mesta av den kunskap som vi idag kallar vetenskap är 

framtagen på empirisk väg, det vill säga på Aristoteles vis med sinnen.  

 

2.3.3 Inomhusundervisningen tidigt kritiserad 

Den svenska författarinnan och pedagogen Ellen Key (1849 – 1926) framförde redan år 1900 

vikten av att använda sig av landskapet och andra miljöer framför klassrummet som 

bildningskontext (Lundegård m.fl. 2004). Hon kritiserade skolan redan på den tiden för att 

bedriva undervisningen inomhus. Det som är viktigt är att eleverna blir mer aktiva. Det har 

visat sig att utomhusmiljöer har en positiv inverkan på barnens hälsa, motorik och 
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koncentrationsförmåga. (Lundegård m.fl. 2004). ”Key och Dewey visar i sina beskrivningar 

av framtidens skola på vikten av samspel mellan en aktiv individ och en aktiv miljö” 

(Lundegård m.fl., 2004. s. 16). 

 

2.3.4 Skolan, en del av samhället och ”Learning by doing”  

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof som hade ett stort inflytande över 

dagsaktuella pedagogiska frågor, både under sin livstid, men även idag. Dewey förde bland 

annat två teser. Den första handlade om skolan som institution. Dewey hävdade att skolan 

endast förmedlade information och delade ut hemuppgifter. Värdet av den här informationen 

kom inte eleverna till nytta förrän i ett senare skede i livet. Skolans egentliga uppgift, som var 

att lära för livet, hade glömts bort. Uppgiften var omöjlig att genomföra så länge skolan 

isolerade sig. Skolan måste spegla samhället för att eleverna direkt skulle få nytta av sina 

kunskaper och förstå vad de kunde användas till. Skolan måste öppna sig mot samhället och 

bli en del av samhällslivet (Dewey, 2004). ”Utbildningens process och mål är samma sak” 

(Dewey, 2004. s. 45).  

 

Den andra tesen som Dewey drev var undervisningens innehåll och hur elever lär. Deweys 

flaggskepp var ”learning by doing” (Dewey, 2004. s.17). Det eleven gör, det lär han/hon sig 

också. När exempelvis det ska arbetas med olika slags material i skolan, menade Dewey att 

det lämpliga sättet att närma sig det här är att först titta på råmaterialet, exempelvis ull från 

fåret. Barnen får gärna ha varit med vid en farm för att hjälpa till att klippa fåren. Eleverna 

undersöker och bearbetar ullen, spinner och slutligen tillverkar något klädesplagg. På det här 

sättet får eleven en verklig förståelse för materialet och processen (Dewey, 2004). 

 

2.3.5 Utomhuspedagogikens fördelar  

Enligt Lundegård m.fl. är landskapet en värdefull resurskälla. Att vara ute kan innebära allt i 

från att förlägga undervisningen på skolgården, i skogen, en närliggande park eller ute på 

landsbygden. Det är där utomhuspedagogiska möten skall börja och det är först där som 

undervisningsfrågorna skall ställas. Att befinna sig utomhus skapar ett intresse hos barnet då 

kunskapskällan alltid är närvarande (Lundegård m.fl., 2004). Utomhuspedagogiken bygger 

till en viss del på konstruktivismen. Det handlar om att eleverna skall vara aktiva och finna 

svaren på sina frågor i verkligheten (Dahlgren & Szczepanski, 2001). När en fysisk kontakt 

med omvärlden sker och då man både känner och kombinerar olika objekt för att se vad som 
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händer, upptäcks det hur världen fungerar, vilket är konstruktivismens utgångspunkt (Säljö, 

2000). För en utomhuspedagog är det lika självklart att använda miljön utomhus som 

lärandemiljö, som att befinna sig i ett klassrum. Som komplement till den vanliga och 

traditionella undervisningen är utomhuspedagogiken i sin autentiska miljö en bas för 

inlärning (www.liu.se/ikk/ncu/presentation, 2008-12-16).  

 
Fördelarna med lärande i utomhusmiljöer är att många sinnen mobiliseras, att den lärande 

förknippar sig själv med en upplevd situation, att avsaknaden av tillrättaläggande gör att vi är 

oförberedda och att det byggs upp en tätare social gemenskap. Utomhuspedagogiken kan ge en 

upplevelse av den ursprungliga människans villkor och problemlösningsförmåga (Dahlgren & 

Szczepanski, 2001. s. 46).  

 

Dahlgren och Szczepanski menar också att det finns ett starkt hälsoargument med att ha 

undervisningen utomhus. Det förebygger fetma och förbättrar barns motorik. Men i samband 

med det här poängteras även att människor i vårt samhälle har glömt bort hur utevistelse sker 

och att det här är något vi måste lära oss på nytt (Dahlgren & Szczepanski, 2001).  

 

Det visas på många fördelar med utomhuspedagogiken och att sinnena får stimulans är 

troligtvis den mest påtagliga av fördelarna. Det vi kan erfara med våra sinnen är också det vi 

kan vara säkra på, för att återkoppla till Aristoteles. Liksom nämnts ovan finns ett 

hälsoperspektiv på den här frågan. Hjärnforskaren David Ingvar uttrycker det så här:  

 
Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras av det flöde av ljud, ljus, 

former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud 

som finns utomhus i fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma och 

färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna 

särskilda stimulans som naturen erbjuder (Grönvall, 1990. .s 89). 

 

Att befinna sig utomhus och att bedriva undervisning i en utemiljö borde alltså vara lika 

självklart som att använda sig av biblioteket eller det traditionella klassrummet. Det är i det 

utvidgade klassrummet som inlärningsprocesserna äger rum i sitt rätta sammanhang. Därför 

måste det vara ett större deltagande i handling utomhus i ett levande landskap. Det handlar om 

att inte bara lära sig något utan förståelse, utan att få en djupare inlevelse av fenomenet 

(Lundegård m.fl., 2004). 
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Det är också viktigt att utomhuspedagogiken ingår i den ordinarie verksamheten och inte bara 

sker i enstaka fall. Det här är viktigt för att få eleverna att se att utomhuspedagogiken har lika 

stort värde som inomhuspedagogiken. Annars kan det lätt bli att eleverna ser det mer som en 

fri lek då de får vara utomhus och att de upplever det mer som allvar då de befinner sig 

inomhus (Lundegård m.fl., 2004). 

 

2.4 Problemprecisering   
Ovan har läsaren fått en inblick i de lärandeteorier som i kombination med varandra enligt 

författarna, är representativa för skolan i Sverige. Vi har även visat på flera röster om 

utomhusvistelse och utomhuspedagogikens betydelse. Därför har vi valt frågeställningen som 

följer: 

 

• Kan utomhusundervisning bidra till att elever i årskurs tre får en bättre förståelse 

och mer kunskap av enklare matematiska begrepp i jämförelse med undervisning 

inomhus?  

 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan olika elevgrupper i hur och var elever 

lättast lär sig? 

 

2.4.1 Vår hypotes 

Då vi har funnit många positiva röster till utomhuspedagogiken så är vår utgångspunkt och 

hypotes att eleverna i vår undersökning kommer att få en bättre förståelse av enklare 

matematiska begrepp utomhus än inomhus.  

 

3 METOD 
Den metod som används har valts helt utifrån den frågeställning som gjorts. Vi anser det mest 

relevant att göra en experimentell studie av jämförande karaktär, både när det gäller 

elevgrupper och val av bedrivning av undervisning, då det här kan ge ett tydligt och mätbart 

resultat. Tolv lektioner och tre diagnoser genomförs för att undersöka forskningsfrågan. Det 

bör nämnas att planering, genomförande av lektionerna och diagnoserna har utförts av de 

båda författarna.  
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3.1 Urvalsgrupp 

För att få tillgång till undersökningssituationer används skolor som finns nära till hands, det 

vill säga de båda författarnas verksamhetsförlagda utbildningsplatser (VFU platser). Det här 

innebär att skolorna blev oss tilldelade av Högskolan Kristianstads VFU-samordnare, utan 

vetskap om att en undersökning skulle genomföras. Platserna lämpar sig dock bra då de 

tillgodoser kravet på att elevantalet ska vara ungefär lika många i de två klasserna. Skolorna 

uppfyller även kravet på att elevgrupperna som testas går i samma årskurs, i det här fallet 

årskurs tre. De båda skolorna ligger i södra delen av Sverige. Elevgrupp 1 består av femton 

elever, varav åtta är pojkar och sju är flickor och där en elev har svenska som andraspråk. 

Elevgrupp 2 består av arton elever, varav tretton är flickor och fem är pojkar. En elev i den 

här klassen har svenska som modersmål. De båda klasserna har ett jämförbart elevantal, men 

skiljde sig alltså i andra avseenden.  

 

3.2 Lektionernas teoretiska grund 

Då författarna har en gemensam syn på lärande var det den här synen som låg till grund för 

lektionernas utformande. 

 

Som kan urskiljas i litteraturgenomgången utgår vi ifrån flera lärandeteorier för att kunna 

utforma den bästa undervisningen. Om man ser till grunden i lektionerna som genomförts i 

undersökningen, så är de inriktade på att få eleverna att samarbeta. Elever lär i samspel med 

andra där språket är den viktigaste artefakten, vilket tydligt är hämtat från ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2000 och Vygotsky, 1987). Vi gör aktiva försök att skapa situationer där 

elever får diskutera och samarbeta. Exempel på det här är att eleverna under många av 

lektionerna jobbar i grupp men också att det i början av de flesta lektioner uppmuntras till 

diskussion. De här diskussionerna fungerar inte bara som ett utbyte mellan elever utan 

uppmuntrar även eleven att själv bli medveten om sina tankar, vilket är grunden i 

konstruktivismen. Pedagogen är passiv och det är eleverna som är aktiva. Pedagogens uppgift 

är att handleda eleverna under lektionspassen (Säljö, 2000).  

 

Då konstruktivismen även handlar om att upptäcka världen på sitt eget vis inkluderar detta det 

laborativa materialet (Säljö, 2000). Tanken är att eleverna jobbar aktivt när de har sin 

undervisning utomhus. De använder hela kroppen och deras sinnen väcks till liv när eleverna 

är ute i skogen, parken eller på skolgården. Poängen med att vara utomhus är att eleverna inte 
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sitter stilla, utan med kroppens rörelse och användning av laborativt material befäster olika 

begrepp. 

 

 

Vid utomhuslektionerna ska material från naturen tas tillvara medan anpassat laborativt 

material är planerat att användas inomhus. Trots att Dewey var radikalare i sin tanke med 

”learning by doing” och i princip ansåg att eleven skulle vara med från början i alla processer 

för att verkligen förstå så finns det, anser vi, ändå en poäng i hans tanke väl värd att ta vara på 

(Dewey, 2004). Genom att planera lektionerna så att eleverna själva får agera det laborativa 

materialet, tillexempel genom att en av eleverna ställer upp sina vänner på var sin sida om två 

pinnar som lagts som ett likhetstecken, så är eleverna i högsta grad med och agerar och ”gör”. 

Det här kan naturligtvis också kopplas ihop med alla de laborativa material som planerats att 

använda under lektionerna. På det här viset ”gör” eleverna hela tiden.  Om det ses till 

upplägget inom framförallt området med likhetstecknets betydelse så kan tydlig inspiration 

från variationsteorin urskiljas. Många av arbetsuppgifterna är planerade för att eleverna ska få 

se så många olika slags uppgifter med likhetstecknet som möjligt och på det sättet förstå vad 

det är som utmärker just likheten (Holmqvist, 2006). Valet har även gjorts att ta in två andra 

tecken, ”fler än” och ”färre än”, för att ännu tydligare visa på vad likhetstecknet betyder och 

inte betyder. (Alla lektioner dokumenteras och för lektionsplaneringar se bilaga 1 - 6). 

 

Lektionerna är som sagt planerade av författarna själva med bakgrund i kursplanens mål för 

att kunna blanda de lärandeteorier som beskrivits ovan. Då ingen av författarna har någon 

tidigare erfarenhet av utomhusmatematik har dock viss inspiration och lektionsuppslag tagits 

från två källor. De här källorna är ”Utematte 2 Bildspel” (CD-rom) och boken ”Att lära in 

matematik ute” (Molander m.fl., 2006). Upplägget av lektionerna har även inspireras av hur 

Holmqvist (2006) lade upp sina learning studies. Vi har för varje lektionspar, inomhus och 

utomhus haft samma lärandeobjekt. Det här innebär att vi haft samma mål med lektionen. 

Men liksom i learning studies ändras lärare, elever och framförallt miljön.  

 

3.3 Kursplan 

Vi vill också stämma av våra lektioner med kursplanen för matematik. Texten nedan visar 

utklipp från denna.  
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret 

Inom denna ram skall eleven - 
o förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka 

talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former (Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier, 2000. s 28). 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven - 
o utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att 

lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer (Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier, 2000. s. 26). 

o inse värdet av och använder matematikens uttrycksformer (Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier, 2000. s 28). 

 

Det är de här målen som utgör grunden till lektionsuppläggen. I uppnåendemålet går att utläsa 

att eleven skall kunna använda sig av olika räknesätt bland annat multiplikation. Det här 

rättfärdigar vårt val av multiplikationsinnehåll. För att kunna använda de här räknesätten är 

förutsättningen en förståelse av likhetstecknets betydelse, vilket också kommer att tränas 

under lektionerna. De två strävansmålen uttrycker att matematiken skall användas i olika 

situationer och uttrycksformer vilket ett försök görs att uppnå genom bland annat 

utomhuslektioner.  

 

3.4 Genomförande av lektionerna 

Vi valde att lägga upp lektionerna på följande vis för att resultatet skulle bli så pålitligt som 

möjligt. Eftersom båda klasserna var med om både inomhus- och utomhuslektioner, men vid 

olika tillfällen och med diagnostiska test emellan, så var undersökningen uppdelad i två delar. 

Allt för att trovärdigheten skulle bli så hög som möjlig. Innan undersökningen påbörjades, 

gjordes ett diagnostiskt test för att se kunskapsnivån inom områdena (se bilaga 7).  

 

Lektionerna behandlade matematikområdena likhetstecknets betydelse och multiplikation. 

(För lektionsplaneringar se bilaga 1 - 6). Vi valde områden som de befintliga klasserna inte 

redan arbetat med och som passade in i deras planering.  

 

Tabellen nedan visar upplägget på lektionerna som genomfördes. Innan första lektionen fick 

eleverna göra en diagnos som behandlade båda områdena. Det här för att få 
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uppfattningen av var eleverna låg i sin utveckling. Därefter genomfördes sex lektioner som 

handlade om likhetstecknets betydelse. Efter den sjätte lektionen gjordes ytterligare en 

diagnos och då enbart på likhetstecknets betydelse. Syftet var att se hur eleverna hade 

utvecklats från första diagnosen. Åter igen utfördes ytterligare sex lektioner som då handlade 

om multiplikation. Efter de här lektionerna, gjordes en tredje diagnos. Här var också syftet att 

se hur eleverna hade utvecklats inom multiplikation från första diagnosen.  

 

Tabell 1. Tabellen förklarar testlektionernas upplägg. Man ser de tre diagnoserna som genomfördes innan och 

efter varje område.  

 Elevgrupp 1 Elevgrupp 2 

Diagnos 1 Likhetstecknet/multiplikation Likhetstecknet/multiplikation 

Lektion 1 Inne  Ute  

Lektion 2 Inne  Ute 

Lektion 3 Inne Ute 

Diagnos 2 Likhetstecknet Likhetstecknet 

Lektion 4 Ute  Inne  

Lektion 5 Ute Inne 

Lektion 6 Ute  Inne 

Diagnos 3 Multiplikation Multiplikation 
 

Lektionerna som undersöktes omfattade tolv lektioner, varav sex lektioner skedde inomhus 

och resterande sex lektioner skedde utomhus. Sex lektioner på varje område ansåg vi vara ett 

rimligt antal lektioner att hinna med på de fem veckor som tiden i klasserna omfattade. Det 

var även så att en undersökning omfattande tolv lektioner ansågs kunna vara en ganska bra 

grund för en undersökning med den här omfattningen.  

 

De sex första lektionerna handlade om likhetstecknets betydelse. Undervisningen gick ut på 

att eleverna i båda klasserna fick ta del av likhetstecknets innebörd på liknande sätt. 

Elevgrupp 1 hade sin undervisning inomhus med lektionerna som handlade om likhetstecknet 

och elevgrupp 2 hade då sin undervisning utomhus. När eleverna hade lektionerna som 

handlade om multiplikation bytte elevgrupperna undervisningsmiljö. Då var det elevgrupp 2 

som var inomhus och elevgrupp 1 befann sig utomhus. 
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Varje lektionspass varade i 60 minuter. Den här tiden bestämdes med hänsyn tagen till att det 

kunde ta tid för eleverna att under utomhuslektionerna ta på sig ytterkläder och ta sig till 

utsatt mål. Det var viktigt att både utomhuslektionerna och inomhuslektionerna hade exakt 

samma tid till sitt förfogande för att undersökningen skulle spegla den dagliga verkligheten i 

skolan. Det innebar att under utomhuslektionerna började lektionen då eleverna tog sig ut ur 

klassrummet. Påklädning av ytterkläder och eventuell promenad dit undervisningen skulle 

genomföras var alltså inräknat i de 60 minuterna.  

 

Nedan följer beskrivningar av de två första lektionerna som handlade om likhetstecknets 

betydelse. Båda lektionsplaneringarna hade samma syfte och mål. Det som skiljde lektionerna 

åt, var att den ena klassen hade sin undervisning inomhus och den andra klassen hade sin 

undervisning utomhus. Efter varje lektionsplanering gjordes en kort reflektion. (För övriga 

lektionsplaneringar se bilaga 2 – 6). 

 

Lektion 1  
Syfte och mål med lektionen 

Med den här lektionen ville vi som pedagoger att eleverna skulle förstå att 

matematikuppgifter inte behöver se ut som i matematikboken. Eleverna skulle istället få 

kunskap om likhetstecknet som ett tecken som betyder att det måste vara lika mycket på båda 

sidor.  

 

Område: Likhetstecknet  

Inomhus 

Lektionens upplägg 

• Pedagogen har en genomgång med eleverna om likhetstecknet. Här vill pedagogen 

lyfta fram en diskussion i klassen.  

• På tavlan har pedagogen hängt upp laminerade siffror på olika tal med ett 

likhetstecken. Eleverna skall sedan komma fram till hur olika tal kan se ut, för att det 

skall bli samma ”vikt” på var sida om likhetstecknet.  

• Upptäckare: Vad betyder likhetstecknet? (Eleverna diskuterar två och två 

likhetstecknets innebörd). 

• Färdighetsträning: Eleverna jobbar med arbetsmaterial och då med två 
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olika stenciler som handlar om likhetstecknet.  

• Nedan följer exempel på uppgifterna som finns på arbetsbladen: 

8 + ___ = 12 ___ + 15 = 19 

12 - ___ = 4  

Reflektion/utvärdering 

Efter att den här lektionen har utförts så kan den utvärderas med ett bra resultat. Eleverna var 

koncentrerade och en diskussion om likhetstecknets innebörd lyftes fram i klassen. Eleverna 

förstod att när ett likhetstecken finns i ett tal, så skall det vara samma summa på vardera sida 

om tecknet. Likaså när eleverna arbetade med stencilerna märktes det tydligt att de var 

intresserade och gjorde så gott de kunde. 

 

Utomhus 
Lektionens upplägg 

Lektionen ska bedrivas utomhus vid ett strövområde cirka 5 minuters promenad från skolan. 

• Upptäckare: Två pinnar läggs i mitten av elevringen. Pedagogen manar till diskussion 

genom att fråga vad likhetstecknet betyder. 

• Pedagogen visar exempel med eleverna som material. Pinnarna används som 

likhetstecken. Eleverna får testa att ställa sina kompisar rätt.  

• Färdighetsträning: Eleverna jobbar i grupper om fyra med material från naturen med 

hjälp och instruktioner från ett arbetsblad.  

• Nedan följer ett exempel på uppgifter som finns på arbetsbladet. 

Visa ___+___=___+___ 

• Återsamling: Pedagogen går igenom arbetsstencilen. För en diskussion med eleverna 

hur de tänkte i de olika momenten. Vad har de lärt sig?  Fånga upp de som ”tänker 

fel”.  

 

Reflektion/utvärdering 

Det var svårt att fånga alla elevers uppmärksamhet i början av lektionen. Men eleverna 

förstod och kunde ställa sina kamrater på rätt sätt. Det var dock svårt för eleverna att få en 

överblick över talet då de själva var en del av det. Det var svårt för eleverna att arbeta i 

grupper utomhus eftersom det fanns mycket annat som pockade på uppmärksamhet. Det var 

kul bara att vara utomhus. Men med lite hjälp så kom alla grupper igång. Återsamlingen blev 

inte så som det var tänkt. Dels på grund av tidsbrist och dels på grund av att eleverna var 
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trötta och inte kunde koncentrera sig på att lyssna igen. Återsamlingen bestod mest i att höra 

hur det gått i de olika grupperna.  

 

3.5 Diagnoser 

Diagnoserna som gjordes innan och efter varje avslutat område hade ett noga övervägt 

upplägg som var gjort av författarna själva i förhållande till kursplanens mål. Att vi valde att 

själv göra dem grundar sig på att vi till så stor del som möjligt ville försöka spegla de 

lärandeobjekt som valts ut för lektionerna. Multiplikationsuppgifterna var anpassade mellan 

tabellerna 0-10 och låg därmed på den grundläggande och tidigaste multiplikationen i 

Johnssons och Kilborns översiktsdiagnoser (Johansson & Kilborn, 1982). En del av 

uppgifterna kring likhetstecknets betydelse valdes för att de är grunden till kommande 

algebra. Malmer ger exemplet med talet 3 +__ = 8 och 3 + x = 8. För att förstå algebra måste 

först förståelsen av likhetstecknet finnas (Malmer, 2002). Alla diagnoser hade bilder vid sidan 

om räkneuppgifterna för att avdramatisera situationen. Viktigt att veta som läsare är också att 

numreringen på uppgifterna som fanns på diagnoserna (se bilaga 7, 8 och 9) sattes dit i 

efterhand för att enklare kunna hänvisa till enskilda uppgifter. När eleverna gjorde 

diagnoserna fanns emellertid ingen numrering då övervägandet gjorts att eleverna eventuellt 

kunde känna det betungande att se exakt hur många uppgifter han/hon skulle försöka lösa.  

 

Som framgått tidigare var det en väldigt stor etnisk skillnad på de båda klasserna. För att få så 

tillförlitliga resultat som möjligt valdes benämnda uppgifter (lästal) bort till förmån för 

uppgifter som endast var baserade på siffror. Risken fanns annars att en del elever med 

svenska som andraspråk svarade fel på uppgifter endast på grund av att de inte förstod frågan. 

Diagnoserna syftade naturligtvis till att registrera utgångspunkten och slutpunkten rent 

kunskapsmässigt hos eleverna inom de områden som valts.  

 

Innan varje diagnos som utfördes i undersökningen har följande instruktioner satts upp och 

följts av författarna: 

• Information ges till eleverna att testet endast är till för att få en uppfattning om vad 

eleverna lär sig under matematiklektionerna.  

• Ingen hjälp ges till eleverna under skrivtiden. 

• Skrivtiden är så lång som eleven behöver. Det finns ingen maxtid. 

• Finns det uppgifter som eleven inte klarar ska han/hon chansa eller låta svaret vara 
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blankt. 

• Ett förtydligande görs på de tre sista uppgifterna på diagnos 1 och 2 innan diagnosen 

delas ut. Här handlar det om att välja ett av de tre tecken som det ges exempel på vid 

uppgiften.  

• Diagnosen ska göras enskilt. 

 

Diagnos 1 (se bilaga 7) täckte femton uppgifter på området med likhetstecknets betydelse och 

tio uppgifter på multiplikationsområdet. Anledningen till det skilda antalet uppgifter kopplat 

till de två områdena är att vi ansåg det räcka med tio uppgifter för att få en överblick av 

kunskaperna i multiplikation, medan det ansågs behövas fler uppgifter inom likhetstecknets 

område för att få det här täckt. Diagnosen gjordes medvetet så kort som möjligt för att inte 

riskera att eleverna skulle låta bli att göra de sista uppgifterna på grund av trötthet. Att lägga 

till uppgifter på multiplikationsområdet bara för att komma upp i samma antal uppgifter som 

på likhetstecknets område, ansågs onödigt då det här endast förlängde diagnosen. 

 

Diagnos 2 (se bilaga 8) täckte endast området med likhetstecknet och innefattade samma antal 

uppgifter, det vill säga femton stycken, som fanns på diagnos 1 och berörde likhetstecknets 

betydelse. Samma sak gällde i diagnos 3 (se bilaga 9) med skillnaden att diagnosen omfattade 

tio uppgifter som berörde multiplikation. Diagnoserna 1 och 2 följde samma upplägg och 

talen kunde ses som likvärdiga, liksom diagnos 2 och 3. Exempel ges om en jämförelse görs 

mellan diagnos 1 och diagnos 2 på ett par uppgifter. 

 

Diagnos 1, uppgift 12:   20 = __ + __ = __ + __ = __ + __ = __ 

Diagnos 2, uppgift 12:   10 = __ + __ = __ + __ = __ + __ = __ 

Diagnos 1, uppgift 7:      __ - 20 = 80 +__ 

Diagnos 2, uppgift 7:      __ - 30 =5 0 +__ 

 

Det bör även nämnas att det var författarna själva som rättade samtliga diagnoser.  

    

3.6 Genomgång av diagnosuppgifterna 

Kommande avsnitt handlar om vilka uppgifter som valdes till diagnoserna. Diagnos 1 var 

uppdelad i två delar, A och B, för att kunna jämföra de två olika områdena. Diagnos 1A 

behandlade likhetstecknet och diagnos 1B behandlade multiplikation.   
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Genomgången började med de uppgifter som tillhörde området med likhetstecknet. Som 

synes i diagnos 1A och 2 (se bilaga 7 och 8) så började båda med två liknande uppgifter 

(uppgift 1 och 2) som kunde finnas i elevernas vanliga matematikböcker. Det vill säga att ett 

tal adderas med ett annat och eleven skall skriva summan efter likhetstecknet. På de två 

följande uppgifterna (uppgift 3 och 4) på samma diagnoser, frågades det istället efter en term. 

Det här var första indikatorn på om eleven förstod likhetstecknets innebörd. Samma syfte 

fanns med fråga fem och sex, men den här gången med högre tal och här var det den första 

termen som var okänd. Vidare på fråga åtta och nio så var eleven tvungen att ha den fulla 

förståelsen för likhetstecknets innebörd om han/hon skulle förstå att det som fanns på ena 

sidan av likhetstecknet skulle vara lika mycket som det som fanns på den andra sidan. De här 

uppgifterna var öppna uppgifter, vilket innebar att det fanns flera rätta svar. Uppgift nummer 

tio, elva och tolv fortfarande på diagnos 1A och 2, handlade om att förstå tecknen för ”fler 

än” och ”färre än”. De här uppgifterna var också öppna då flera tal kunde vara rätt. Det fanns 

dock tre uppgifter av samma slag på grund av att möjligheten för eleven att chansa och på det 

sättet få rätt skulle minska.  

 

Uppgift nummer tolv var speciell. Det var en öppen uppgift men svår om eleven inte förstått 

innebörden av likhetstecknet. Sist på diagnos 2 kom uppgifterna tretton, fjorton och femton. 

De här motsvarades av uppgift 23, 24 och 25 på diagnos 1. Det här berodde på att uppgifterna 

med multiplikation kom emellan som diagnos 1B på diagnos 1. Det kan tyckas märkligt att 

man delat upp diagnos 1 på det här viset, men de tre sista uppgifterna lades längst ner 

eftersom de krävde en egen instruktionstext. På de här sista uppgifterna handlade det inte om 

att skriva en siffra eller ett tal. Eleven valde här ett tecken som han/hon ansåg skulle finnas 

emellan de redan utsatta talen. På det här sättet kombinerades kunskapen om likhetstecknet 

med tecknen för ”fler än” och ”färre än”.  

 

Beträffande området med multiplikation (diagnos 1B och 3) var upplägget annorlunda. Här 

såg alla uppgifter ut som det vi antar att eleverna var vana vid det vill säga faktor × faktor = 

produkt. Anledningen var att det inte var förståelsen av likhetstecknet som testades med de 

här uppgifterna och att det därför skulle bli så enkelt som möjligt för eleverna. Det som 

testades var kunskapen om vad multiplikation är med uppgifter från ettan till tians 

multiplikationstabeller. Ses det till fråga tre och fyra på diagnos 3 och på fråga femton och 
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sexton på diagnos 1, så syns det att det valts att ta med samma tal, men med faktorerna i 

omvänd ordning. Samma sak syns på uppgifterna fem och sex (diagnos 3) respektive sjutton 

och arton (diagnos 1). Anledningen till de här uppgifterna var att se om eleven förstod att det 

för produktens skull inte spelar någon roll vilken av faktorerna som kommer först.    

 

3.7 Etiska övervägande 

Det resultat vi fått in utifrån de diagnoser som gjorts hanterades konfidentiellt, men inte 

anonymt. Det här innebär att det för resultatets skull måste finnas klarhet i vem av eleverna 

som skrivit vilken diagnos för att kunna koppla det här till kön och etnisk bakgrund. 

Diagnoserna hanterades däremot konfidentiellt då diagnoserna blev avkodade till person 1, 2 

och så vidare. Viktigt att nämna är att det för läsarna av vår rapport är omöjligt att veta vilka 

barn som medverkat och vilket barn som är vilket i studien. Det här är ett av de två 

konfidentialitetskraven som Vetenspaksrådet ställt upp (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

4 RESULTAT 
Vi fick oss tilldelade 33 elever för att genomföra vår undersökning. På grund av sjukdom och 

annan frånvaro blev bortfallet tre elever och undersökningen omfattar alltså 30 elever. 

Urvalsgruppen bestod sålunda av fjorton elever i elevgrupp 1 med sju pojkar och sju flickor. 

Det var en elev i den här klassen som hade annan etnisk bakgrund än svensk. Elevgrupp 2 

bestod av sexton elever varav tolv elever var flickor och fyra elever var pojkar. I den här 

klassen var det en elev som hade svensk etnisk bakgrund medan resterande 15 hade annan 

etnicitet.  

 

4.1 Överblick över utgången av lektionerna  

För att få en överblick över hur lektionerna gick görs nedan en sammanfattning över dem. Vi 

tar dock bara upp ett axplock av det som hänt under lektionerna.  

 

Vi upplevde att lektionerna inomhus fick eleverna att koncentrera sig mer på de aktuella 

uppgifterna. Eleverna var engagerade och tyckte det var roligt med laborativt material. Några 

elever var dock ovana vid materialet och började istället leka med det. Under 

inomhuslektionerna hölls på ett enklare sätt än utomhus bra diskussioner och eleverna förstod 

vad lärandeobjektet handlade om. Det bör även nämnas att under en av inomhuslektionerna 
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med elevgrupp 2 fanns ett störningsmoment i form av att eleverna parvis kallades till 

sjuksystern.  

 

Under utomhuslektionerna var eleverna engagerade och nyfikenheten fanns. De tyckte till en 

början att det var roligt och spännande att vara ute. Det här fick dock även en negativ effekt 

då elevernas uppmärksamhet drogs åt många håll. Ett exempel var när en gymnasieklass 

befann sig precis intill för att orientera. En annan faktor som påverkade utomhuslektionerna 

var det dåliga vädret. Ett målande exempel är när det stormade under en av elevgrupp 1: s 

lektioner. Det laborativa materialet blåste iväg och eleverna frös. Vilket i sin tur ledde till att 

eleverna blev negativt inställda till nästkommande utomhuslektion. Att bedriva undervisning 

utomhus kan vara schematekniskt svårt då anpassning efter vädret måste göras. 

 

4.2 Överblick över resultatet efter diagnosernas utförande 

Bifogade diagram ger en överblick över de båda klassernas generella utveckling från den 

första diagnosen till den sista. De omfattar båda områdena, likhetstecknet och multiplikation. 

(Underlaget till de här diagrammen är de två tabellerna i bilaga 10). 

 

Diagnos 1 är uppdelad i A och B då det här är en nödvändighet för att kunna jämföra 

prestationen inom de två områdena. 

Utveckling för varje elev i elevgrupp 1 från 
diagnos 1A och 1B till diagnos 2 och 3
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Diagram 1: I diagrammet kan man utläsa varje elev i elevgrupp 1 och dess 

utveckling innan och efter avklarad undervisning. 
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Utveckling för varje elev i elevgrupp 2 från 
diagnos 1 A och 1B till diagnos 2 och 3
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Diagram 2: I diagrammet kan man utläsa varje elev i elevgrupp 2 och dess 

utveckling innan och efter avklarad undervisning. 

 

 

Diagrammen ovan visar att 29 elever av 30 i de båda elevgrupperna oavsett kön eller etnisk 

bakgrund utvecklade sina kunskaper inom de båda områdena likhetstecknets betydelse och 

multiplikation efter att de tagit del av alla lektioner både inomhus och utomhus. Det är dock 

en elev i elevgrupp 2 som visade sämre resultat.    

 

Nedan syns ett diagram i procent hur eleverna tillsammans klarade de olika diagnoserna. I en 

jämförelse syns det att eleverna i de båda elevgrupperna höjde sig både inomhus och 

utomhus, men också att de båda elevgrupperna låg på ungefär samma basnivå på diagnos 1 A, 

men att elevgrupp 1 hade betydligt bättre baskunskaper på diagnos 1B. (För de här 

uträkningarna se bilaga 11). 
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Resultat över diagnoserna
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Diagram 3. Diagrammet visar resultaten i procent över båda 

elevgrupperna. 

 

4.3 Resultat inomhus och utomhus 

Ovan har kunnat utläsas att eleverna blev bättre efter de genomförda lektionerna än innan.  

Då antalet elever i de båda klasserna var olika krävdes en omvandling till procent för att 

kunna jämföra resultatet inomhus och utomhus, vilket var en av avsikterna med 

undersökningen. (De här uträkningarna finns under bilaga 11).  

 

Som kan utläsas av tabellen nedan ökade båda elevgrupperna sina kunskaper inom båda 

områdena mer då de haft sin undervisning inomhus än utomhus. Det här gör att reliabiliteten 

på undersökningen blir högre och visar att området inte hade en avgörande roll.  

 

Tabell 2: I tabellen utläses de två elevgruppernas procentuella utveckling inomhus respektive            

utomhus. 

Inomhus Utomhus 

Elevgrupp 1 30 % (likhetstecken) 20 % (multiplikation) 

Elevgrupp 2 35 % (multiplikation) 24,2% (likhetstecken) 
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5. DISKUSSION  
Nedan följer en diskussion gällande det resultat vi fått. Kapitlet börjar med en reflektion över 

den urvalsgrupp som valts. Därefter följer en sammanfattning av de positiva röster för 

utomhuspedagogik som varit avgörande för vår hypotes. I metoddiskussionen är vi 

självkritiska till den undersökning som genomförts. Det här mynnar i en slutsats av resultatet 

som följs av förslag på vidare studier.  

 

5.1 Likheter och skillnader inom urvalsgruppen 

Som kan utläsas i den första delen av resultatredovisningen låg båda elevgrupperna på 

ungefär samma baskunskaper på området med likhetstecknets betydelse medan elevgrupp 1 

låg betydligt bättre till på multiplikationsområdet. Möjliga anledningar till det här ser vi i att 

elevgrupp 1 kan ha arbetat med multiplikation mer i tidigare årskurser än vad elevgrupp 2 

gjort. Ett faktum som gäller elevgrupp 2 är att alla elever utom en i den här klassen hade 

svenska som andra språk, medan omvända förhållandet fanns i elevgrupp 1. Om någon 

slutsats kan dras utifrån det här, är svårt för oss att spekulera i.  

 

Till vår förvåning visade vårt resultat att eleverna i de båda skolorna fick bättre förståelse av 

det uttalade lärandeobjektet inomhus än utomhus. Det här är en intressant iakttagelse då 

kompositionen av elevgrupperna, framförallt elevernas etniska bakgrund, var väldigt olika. 

Det här ökar, menar vi, generaliserbarheten till andra skolor och elevgrupper i Sverige. Om 

man däremot ser till elevernas kön verkar det omöjligt att dra några slutsatser, då pojkarna var 

underrepresenterade i elevgrupp 2 med endast fyra pojkar.  

5.2 Positiva röster om utomhuspedagogik 
Syftet med studien var att undersöka utomhuspedagogikens påverkan på elevers resultat inom 

ett par enklare matematiska begrepp. Det här syftet anser vi att vi har lyckats med, även om 

resultatet inte blev det vi väntade oss. Hälften av lektionerna bedrevs utomhus med avsikten 

att stimulera elevernas alla sinnen, vilket kan utläsas som en del i definitionen av 

utomhuspedagogik (www.liu.se/ikk/ncu/presentation, 081216). Liksom vi tidigare nämnt 

trodde redan Sokrates på sanningen i det som kan uppfattas med sinnen (Dahlgren & 

Szczepanski, 2001). Ellen Key förespråkade inlärning utomhus för att få större 

bildningskontext (Lundegård m.fl., 2004) och Dewey talade om att skolan måste ta sig ur sin 

isolering och bli en del av samhället (Dewey, 2004). Att bedriva matematik utomhus, som i 

vår undersökning, kan vara ett sätt att komma ut ur skolans värld. Det är viktigt att 
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elever inte bara ska lära sig saker utan att de får en slags inlevelse av fenomenet (Lundegård 

m.fl., 2004).  

Det här anses utomhusdidaktiken medföra. Mot de här uppfattningarna är vårt resultat 

motsägelsefullt, vilket diskuteras nedan.  

  

5.3 Metoddiskussion 
Som nämnts ovan borde det vara stor generaliserbarhet i undersökningen då den utfördes i två 

helt olika elevgrupper med samma utgång. Det som även talar till studiens fördel är att 

författarna själva planerat och genomfört diagnoserna och lektionerna (Holmqvist, 2006). Det 

här innebär att trovärdigheten för undersökningen ökar då vi är förstahandskällor. 

 

Vår hypotes som grundade sig på den litteratur vi läst visade sig utifrån resultatet vara 

felaktig. Eleverna lärde sig enligt vår studie bättre inomhus än utomhus. Vi måste med 

bakgrund till litteraturen vara ödmjuka inför det här resultatet. Vi använde oss av ett litet 

underlag och undersökningen har sina begränsningar i form av bland annat urval och tid. Vi 

ifrågasätter självklart vår undersökning och om den är utförd på rätt sätt och vi vill gardera 

oss för felkällor.  

 

Vi anser att undersökningens största svaghet ligger i att eleverna i undersökningen är vad vi 

vill kalla inomhusbarn. Som nämnts tidigare hävdar även Dahlgren och Szczepanski att 

människor i dagens samhälle har glömt bort hur man vistas utomhus (Dahlgren & 

Szczepanski, 2001). Eleverna var inte bekanta med undervisningsmiljön utomhus och därmed 

var det mycket annat så som djur, natur, väder, infrastruktur och andra människor som 

fångade elevernas uppmärksamhet. Det bör dock nämnas att vår avsikt var att genom att 

genomföra sex lektioner i varje elevgrupp under en femveckorsperiod, försöka minska vädrets 

inflytande. Men vädret hade en avgörande roll, då eleverna befann sig utomhus. Motivationen 

fanns inte där på samma sätt som hos eleverna som var inomhus. När man har 

utomhusundervisning kan det vara schematekniskt svårt att planera lektioner utomhus efter 

väder. Utomhuspedagogiken kom alltså enligt vår uppfattning inte till sin fulla rätt, vilket 

begränsar värdet av vår undersökning.  

 

En annan faktor som troligtvis var avgörande för resultatet var att utomhuslektionerna hade 

samma schemalagda tid till förfogande som inomhuslektionerna, det vill säga 60 minuter. Det 
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här var ett medvetet val då vår avsikt var att testa utomhusdidaktik i skolans verklighet, men 

som i sig ger en ganska stor felkälla. Utomhuslektionerna hade en väsentligt längre start- och 

avslutningstid då eleverna tog på sig ytterkläder och promenerade till undervisningsplatsen. 

Vår uppskattning är att utomhuslektionerna hade cirka 45 minuters aktiv undervisningstid. 

Sett till resultatet kan tidsaspekten självklart väga tungt då eleverna utomhus fick 25 % 

kortare undervisningstid.  

 

Vi avsåg att göra genomtänkta och ordentliga diagnoser för att testa elevernas kunskaper. 

Tanken var att uppgifterna som byggde på lektionerna skulle skilja sig i siffror, men inte i 

utformning. Det insmög sig dock ett fel i multiplikationsbiten (diagnos 3, bilaga 9) som 

innebär att uppgifterna på den här diagnosen i princip var de samma som på diagnos 1. Vi 

konstaterar dock att eftersom elevernas resultatökning i procent var ungefär samma som för 

området med likhetstecknet, så kan den här missen i princip bortses från.  

 

I samband med diskussionen om diagnosuppgifterna bör även nämnas att avsikten med 

tecknet på fråga nummer fem på diagnos 1 var ett plus (se bilaga 7). Här insmög sig ett fel i 

utskriften på så vis att tecknet blev ett minus vilket höjde talets svårighetsgrad till en icke 

avsedd nivå. Även om den här missen troligtvis genererade att eleverna fick färre antal rätt 

innan de fått undervisning i form av lektionerna, så anser vi att den skillnad som ett tal skulle 

kunna gjort inte märkbart påverkar vårt resultat.  

 

Diagnosuppgifterna var alla baserade på siffror och benämnda uppgifter var som tidigare 

nämnt åsidosatta för att på så sätt undvika eventuella språkliga missförstånd. Det här 

resulterade i att diagnosuppgifterna blev smala och att vi kan ha missat aspekter i förståelsen 

av lärandeobjekten. Med benämnda uppgifter skulle vi till exempel ha kunnat ta exempel från 

vardagslivet på ett helt annat sätt. Eleverna skulle kanske också få en större förståelse för 

varför dessa lärandeobjekt är bra att kunna.  

 

5.4 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Då vi inte har kunnat hitta en rapport med liknande metodval är det svårt för oss att jämföra 

vårt resultat med andra aktuella rapporter. Det vi däremot kan säga är att många av de 

rapporter inom det här forskningsområdet nämner några av utomhusmatematikens nackdelar, 
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så som att vädrets påverkan och elevernas ovana vid utomhusmiljön (www.diva-

portal.org/searchfreeresult.xsql ,081218). De här nackdelarna har även vi funnit. 

 

5.5 Slutsats 
Vi är övertygade om att då Sveriges styrdokument inom skolan inte nämner något om 

utomhusmatematik (www.skolverket.se/sb/d/468, 081215) är det här en av många anledningar 

till att elever generellt inte är vana vid utomhusmatematik. Som det ser ut i skolan idag så 

anser vi att det vid liknande studier kommer att framkomma liknande resultat på grund av att 

utomhuspedagogiken missgynnas. Det här grundar vi på att eleverna måste vara vana vid 

utevistelse för att alla de positiva effekterna ska framkomma. 

5.6 Förslag till vidare studier 
Då vi anser att vi bara just snuddat vid den här delen av forskningen finns det i våra ögon 

mycket kvar att studera. Det krävs större studier under längre tid och de bör enligt vår 

uppfattning göras med elever som redan innan projektet startas, är vana vid utomhusmiljö. 

Det här för att ge projektet så stor chans som möjligt att göra utomhuspedagogiken rättvisa. 

 

För vår egen personliga del får rapporten stor betydelse då vi fått en inblick i vad 

utomhusmatematik är och vilka för- och nackdelar den kan ha. Förmodligen kommer vi att 

använda utomhuspedagogiken mer som ett komplement istället för att helt ersätta den vanliga 

inomhusundervisningen. Vi anser att det är viktigt att eleverna får uppleva det utvidgade 

klassrummet, som då innebär att man har undervisning både inomhus och utomhus för att 

stimulera alla elevers inlärningsbehov. 

 

6. SAMMANFATTNING 
Litteraturavsnittet börjar med en teoretisk bakgrund om de lärandeteorier som varit av 

betydelse för vår studie. Här behandlas bland annat konstruktivismen, det sociokulturella 

perspektivet och variationsteorin. Därefter följer en bakgrund som behandlar 

utomhuspedagogikens många röster genom tiderna. Några av de här personerna är Ellen Key, 

Dewey och Lundegård m.fl. Det här mynnar i vår problemformulering som lyder: Kan 

utomhusundervisning bidra till att elever i årskurs tre får en bättre förståelse och mer 

kunskap av enklare matematiska begrepp i jämförelse med undervisning inomhus? 
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Utifrån alla positiva röster från auktoriteter bildade vi vår uppfattning om att utomhusdidaktik 

kan vara positivt för elevernas inlärning. Vi gjorde därefter en jämförande studie mellan två 

elevgrupper. Syftet var att undersöka var eleverna lättast lärde sig ett par enklare matematiska 

begrepp, inomhus eller utomhus? Det gjorde vi genom att testa eleverna genom tre diagnoser 

innan, mellan och efter totalt tolv genomförda lektioner.  

 

Efter genomförd undersökning visar vårt resultat att båda elevgrupperna fått bättre förståelse 

av lärandeobjektet vid inomhusundervisning än vid utomhusundervisning. Vi har stor tilltro 

till vår undersökning då den har stor generaliserbarhet och då vi själva är förstahandskällor. 

Felkällor som att eleverna kan anses som inomhusbarn och att den aktiva lektionstiden för 

utomhuslektionerna i verkligheten blev 25 % kortare än inomhuslektionernas kan ha bidragit 

till det oväntade resultatet.   

 

Så länge läroplanen som den svenska skolan idag bygger på inte nämner något om 

utomhusundervisning, så finns det heller inget som motiverar lärarna till att ta ut eleverna. Det 

här resulterar i att eleverna inte får någon utomhusvana och inte heller de positiva bieffekter 

som vi, med bakgrund till litteraturen anser att utomhusdidaktik ger.  
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Bilaga 1 

Lektion 1  
Syfte och mål med lektionen 

Med den här lektionen vill vi som pedagoger att eleverna skall förstå att matematikuppgifter 

inte behöver se ut som i matematikboken. Eleverna ska istället få kunskap om likhetstecknet 

som ett tecken som betyder att det måste vara lika mycket på båda sidor.  

 

Område: Likhetstecknet  

Inomhus 
Lektionens upplägg 

• Pedagogen har en genomgång med eleverna om likhetstecknet. Här vill pedagogen 

lyfta fram en diskussion i klassen. 

• På tavlan har pedagogen hängt upp laminerade siffror på olika tal med ett 

likhetstecken emellan. Eleverna skall sedan komma fram till hur olika tal kan se ut, för 

att det skall vara samma ”vikt” på var sida om likhetstecknet.  

• Upptäckare: Vad betyder likhetstecknet? (Eleverna diskuterar två och två 

likhetstecknets innebörd). 

• Färdighetsträning: Eleverna jobbar med arbetsmaterial och då med två olika stenciler 

som handlar om likhetstecknet.  

• Nedan följer exempel på uppgifterna som finns på stencilerna: 

8 + ___ = 12 ___ + 15 = 19 

12 - ___ = 4  

 

Reflektion/utvärdering 

Efter att den här lektionen har utförts så kan den utvärderas med ett bra resultat. Eleverna var 

koncentrerade och en diskussion om likhetstecknets innebörd lyftes fram i klassen. Eleverna 

förstod att när ett likhetstecken finns i ett tal, så skall det vara samma summa på vardera sida 

om tecknet. Likaså när eleverna arbetade med stencilerna märktes det tydligt att de var 

intresserade och gjorde så gott de kunde. 
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Utomhus 
Lektionens upplägg 

Lektionen ska bedrivas utomhus vid ett strövområde cirka 5 minuters promenad från skolan. 

• Upptäckare: Två pinnar läggs i mitten av elevringen. Pedagogen manar till diskussion 

genom att fråga vad likhetstecknets betyder. 

• Pedagogen visar exempel med eleverna som material. Pinnarna används som 

likhetstecken. Eleverna får testa att ställa sina kompisar rätt.  

• Färdighetsträning: Eleverna jobbar i grupper om fyra med material från naturen och 

instruktioner från ett arbetsblad.  

• Nedan följer ett exempel på uppgifter som finns på arbetsbladet. 

Visa ___+___=___+___ 

• Återsamling: Pedagogen går igenom arbetsstencilen. För en diskussion med eleverna 

hur de tänkte i de olika momenten. Vad har de lärt sig. Fånga upp de som ”tänker fel”.  

 

Reflektion/utvärdering 

Det var svårt att fånga alla elevers uppmärksamhet i början av lektionen. Men eleverna 

förstod och kunde ställa sina kamrater på rätt sätt. Det var dock svårt för eleverna att få en 

överblick över talet då de själva var en del av det. Det var svårt för eleverna att arbeta i 

grupper utomhus eftersom det fanns mycket annat som pockade på uppmärksamheten. Det 

var kul bara att vara utomhus. Men med lite hjälp så kom alla grupper igång. Återsamlingen 

blev inte så som det var tänkt. Dels på grund av tidsbrist och dels på grund av att eleverna var 

trötta och inte kunde koncentrera sig på att lyssna igen. Återsamlingen bestod mest i att höra 

hur det gått i de olika grupperna.  
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Bilaga 2 

Lektion 2 
Syfte och mål med lektionen 

På den här lektionen skall eleverna repetera och befästa vad likhetstecknet står för. Därefter 

skall eleverna arbeta med gömda tal. 

 

Område: Likhetstecknet 

Inomhus 
Lektionens upplägg 

• Som start på den här lektionen skall eleverna diskutera tillsammans i mindre grupper 

vad likhetstecknet betyder. De skall också diskutera vad vi gjorde under förra 

lektionspasset och lyfta fram sina funderingar kring tecknet.  

• Pedagogen har en liten genomgång om gömda tal och handleder eleverna hur de skall 

arbeta under det här passet. 

• Arbetsstenciler delas sedan ut. Två och två arbetar eleverna. På den ena stencilen skall 

eleverna försöka lösa uppgifterna som redan står skrivna. Därefter skall de 

tillsammans göra tre egna tal med gömda tal i. Arbetsstencil 2 delas sedan ut till varje 

grupp, där eleverna själva skall komma på 6 nya tal som de sedan skall redovisa för 

sina klasskamrater och berätta hur de har tänkt.  
• Nedan följer exempel på uppgifterna som fanns på stencilerna: 

Arbetsstencil 1:  Arbetsstencil 2: 

 + 8 = 12  + ___ = ___ 

25 - = 19  ___ - = ___ 

 

Reflektion/utvärdering 

Som utvärdering och reflektion på den här lektionen var eleverna engagerade. Det var inte alla 

elever som pratade öppet om sina funderingar kring begreppet likhetstecknet, men alla elever 

var lyhörda och lyssnade på de elever som pratade. Det som diskuterades var att det skall vara 

samma ”vikt” på vardera sida om likhetstecknet. Det kom eleverna ihåg från förra lektionen.  
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När eleverna blev indelade i grupper, blev det lite stimmigt i klassrummet. Vissa elever tog 

lång tid på sig att börja arbeta med stencilerna. Efter ett tag var alla elever engagerade i att 

komma fram till uträkningar med gömda tal i.  

 

Utomhus 
Lektionens upplägg 

Lektionen bedrivs utomhus med cirka fem minuters promenad från skolan.  

• Eleverna samlas i ring på en gräsplätt och en repetition från förra lektionen inleder. 

Två pinnar finns på marken för att gestalta likhetstecknet. Pedagogen ber alla elever 

att blunda och lägger upp t ex följande tal: 6 = 6 med bär, stenar eller små löv. Över 

den ena siffran läggs ett stort löv. Eleverna får titta och gissa hur många bär eller 

stenar som finns under. Pedagogen gör svårare och svårare exempel.  

• Eleverna ska nu jobba i grupper om fyra, men inom grupperna vara uppdelade i par. 

Varje par får vars ett arbetsblad. Det finns alltså två olika arbetsblad. 

• Exempel på uppgifter från arbetsbladen följer: 

7+5=10+__+__ 

4=8-__-__ 

• Eleverna väljer vilket par i gruppen som ska börja. Det andra paret blundar. Paret som 

börjar tar det första talet på sitt arbetsblad och lägger ut detta med pinnar och stenar. 

På det ställe var det finns en tom ruta ska det första paret räkna ut vad som ska vara 

där, lägga det och därefter hitta något som döljer just den delen av talet. Det andra 

paret får titta och gissa vilket tal som är gömt. Paren turas om. 

 

Reflektion/utvärdering 

Stämningen i klassen var negativ och stimmig. Det var eftermiddag och eleverna var trötta. 

Repetitionen gick dock bra då den här gjordes på marken för att eleverna skulle få en 

överblick. Ett störningsmoment i form av en gymnasieklass som skulle ha orientering precis 

intill fångade snart elevernas uppmärksamhet. Att förmedla instruktionerna till eleverna om 

kommande övning blev mycket svårt. Det visade sig i efterhand att många av eleverna inte 

hade greppat instruktionerna. Att gruppindelningen inte var förberedd sedan innan skapade 

också förvirring. Eleverna hann med ett snitt på två uppgifter per grupp. När alla elever 

samlats i klassrummet igen fördes en kort återsamling utöver de 60 minuterna som var 

planerade. Man kollade av så att alla par fått gissa minst en gång. 
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Bilaga 3 

Lektion 3 
Syfte och mål med lektionen 

Med den här lektionen vill vi som pedagoger få eleverna att förstå att om likhetstecknet inte 

går att använda så finns det två andra tecken som kan användas. De här två tecken kallas för 

större och mindre än (> och <). Eleverna ska veta när man använder vilket tecken. 

 

Område: Likhetstecknet och tecknen större och mindre än > < 

Inomhus 
Lektionens upplägg 

• Pedagogen har genomgång med eleverna om de här två tecknen (> <) och förklarar 

varför man kan använda de här istället för likhetstecknet. 

• Eleverna blir indelade att arbeta tillsammans två och två. Pedagogen delar ut laborativt 

arbetsmaterial till varje grupp (gem, pennor etc.) och laminerade bilder på tecknen > 

& <. Här skall den ena eleven lägga ut framför sig ett visst antal exempelvis, gem. 

Den andra eleven gör likadant med sina stenar, fast med ett annat antal. Därefter skall 

eleverna diskutera tillsammans i paret vilket tecken som skall läggas ut i mitten.   

• Efter att eleverna har fått arbeta tillsammans en stund, delas det ut en stencil till varje 

elev som handlar om tecknet större och mindre än. Den här stencilen skall eleverna 

göra enskilt.  

 

Reflektion/utvärdering 

Den här lektionen blev inte alls så som den var tänkt. Eleverna var väldigt okoncentrerade och 

hade svårt för att hitta sin arbetsro i klassrummet. Ett fel som pedagogen gjorde var att sätta 

alla eleverna kring ett ovalt bord, vilket de brukar sitta vid i klassrummet. Eleverna i varje 

grupp satt mitt emot varandra och skulle lägga ut sitt laborativa material framför varandra. 

Det här fungerade inte. Eleverna blev mer nyfikna på vad eleverna bredvid gjorde. Det var där 

deras fokus hamnade istället för att fokusera på deras egna material. Likaså istället för att 

lägga ut antal bitar, så sorterades materialet och det ”lektes” med det laborativa materialet.  

 

Pedagogen fick hela tiden påpeka att de skulle koncentrera sig på uppgiften som var planerad, 

men det gick dock ändå inte att få elevernas uppmärksamhet, trots att det fanns fyra 
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pedagoger i klassrummet (klassföreståndaren, 2 elever från högskolan och en 

specialpedagog).   

När eleverna sedan fick sitta enskilt och lösa arbetsstencilen, blev det lugnare i klassrummet. 

 

Utomhus 
Lektionens upplägg 

Lektionen ska bedrivas utomhus på skolans fotbollsplan. 

• Eleverna samlas i ring runt likhetstecknet som de lärt sig känna igen. Ett par tal 

gestaltas av pedagogen med hjälp av pinnar och löv. Pedagogen tar bort likhetstecknet 

och låter löven ligga kvar, men med olika antal på de båda sidorna, t ex 6    4. 

Eleverna får fundera hur man kan få detta att gå ihop. En genomgång av > och < görs.  

• Andra halvan av lektionen innefattar en lek: 

Klassen är uppdelad i 3 lag. Ett lag börjar i mitten medan de andra två börjar på vars en sida 

om spelplanen. (Spelplanen är markerad med koner). På kommando från lekledaren 

bestämmer laget i mitten ett tecken >, <, eller=. De två lagen på kanterna bestämmer ett tal 

mellan 1och 10. När lekledaren räknat till tre visar laget i mitten sitt tecken med armarna och 

lagen på sidorna visar sitt tal med fingrarna samtidigt som de skriker det. Fungerar talet 

exempelvis 5<10 så händer inget. Är det däremot fel exempelvis 5>10 så ska laget i mitten 

försöka ta medlemmar ur det lag som har det största talet innan detta lags medlemmar hunnit 

springa till en kon placerad längre bort. Om laget i mitten lyckas ta någon tillhör dessa 

personer nu mittenlaget. Efter en jakt byter de båda lagen plats. De som blev jagade blir 

mittenlag och de som stod i mitten får gå ut på kanten. Leken fortlöper tills något lag är 

eliminerat eller så länge man vill.  

 

Reflektion/utvärdering 

Den här lektionen gick bra och repetitionen i början gick snabbt eftersom eleverna vid det här 

laget kunde den här typen av tal. Eleverna lyssnade vid genomgången och instruktionerna till 

leken uppfattades. Eleverna tyckte det var mycket roligt att leka och kunskaperna befästes. 
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Bilaga 4 

Lektion 4 
Syfte och mål med lektionen 

Med den här lektionen vill vi som pedagoger att eleverna skall komma fram till hur man kan 

använda sig av multiplikation då man skall dela upp olika tal. Vi vill få eleverna mer 

medvetna om multiplikationens innebörd. 

 

Område: Multiplikation 

Inomhus 
Lektionens upplägg 

• Upptäckare: I grupper ska eleverna räkna upp 100 makaroner och kunna visa att det är 

100 stycken de har på bänken. 

• Grupperna delar upp makaronerna på olika vis och en diskussion om hur man kan veta 

att där är 100 uppstår. Pedagogen håller en genomgång av att multiplikation är 

upprepad addition.  

• Färdighetsträning: Eleverna får i par lös uppgifter från en stencil som har öppna 

uppgifter liknande ___*___= 100 Laborativt material i form av makaroner finns hela 

tiden tillgängligt. 

• Lektionen avslutas med en återsamling i form av att pedagogen tar upp vissa tal från 

stencilen och eleverna får motivera hur de tänkt.  

 

Reflektion/utvärdering 

Lektionen gick generellt bra. Fokus togs en del från lärandeobjektet i början eftersom en 

grupp hade problem med samarbetet. Detta drog ner hela klassen. Många av eleverna förstod 

sedan innan multiplikation, medan begreppet var helt nytt för vissa. Upprepning är 

nödvändig! 
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Utomhus 
Lektionen bedrivs i närliggande skog med 10 minuters promenad (20 minuter från skolan och 

tillbaka igen). 

 
Lektionens upplägg 

• Tillsammans går vi till en skog för att genomföra lektionen. Vi börjar tiden från att vi 

lämnar skolgården.  

• Eleverna blir indelade i tre grupper med 5 elever/grupp. Därefter skall eleverna 

tillsammans i gruppen hämta 100 stycken pinnar. Utifrån hur eleverna har delat upp 

pinnarna, kommer man in på en diskussion om multiplikation. Vad är det? 

            Sedan förs en diskussion om hur eleverna räknade sina pinnar. 

• De hundra pinnarna läggs sedan i en hög. Eleverna skall därefter plocka 25 pinnar ur 

högen och lägga i en ny hög. De här 25 pinnarna skall alla fem eleverna i gruppen dela 

upp lika mellan varandra, genom att varje elev bara får gå fram till högen en gång. 

Eleverna får själva tänka ut hur många pinnar var och en ska hämta. Därefter utökas 

antalet pinnar till t ex 45 pinnar osv.   

• Återsamling med alla grupperna. 

• Utvärdering: Vad har vi lärt oss idag? Vad är multiplikation? Varför är det ett bra sätt 

att räkna? De här frågorna skall leda fram till en diskussion i klassen om 

multiplikation.  

 

Reflektion/utvärdering 

Den här lektionen har utförts som var planerad. Dock skulle man velat se att eleverna mer 

tänkte på multiplikation när de delade in pinnarna i olika högar. Likadant när de skulle hämta 

100 stycken pinnar. Många elever räknade från 1 till 100 när de skulle kontrollräkna pinnarna. 

Målet var att de skulle lägga pinnarna i ex 10 stycken/hög upp till hundra. Alltså 10 * 10 = 

100.  

 

Efter utvärderingen med eleverna kom det fram att man kan räkna med multiplikation då man 

skall dela upp pinnarna. Många elever var medvetna om det här, men vissa elever räknade 

med addition i stället. Uppfattningen av det här är nog att eleverna behöver träna mer på att 

räkna mer med multiplikation för att förstå dess innebörd. 
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Samarbetet i grupperna fungerade bra. Det hördes tydligt att de diskuterade i grupperna hur de 

skulle gå till väga. Alla elever var aktiva och det märktes att de tyckte det var kul att räkna 

matematik på det här sättet, i stället för att som vanligt arbeta i matematikboken.  
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Bilaga 5 

Lektion 5  
Syfte och mål med lektionen 

Målet med den här lektionen är att alla elever ska ha klart för sig vad multiplikation är, det 

vill säga upprepad addition. De ska veta hur man räknar ut multiplikationsuppgifter och även 

börja träna tabeller. 

 

Område: Multiplikation 

Inomhus 
Lektionens upplägg 

• Lektionen börjar med en repetition från förra gången med tavlan som hjälp. Eleverna 

får berätta hur man kan skriva tal i addition med multiplikation istället.  

• Färdighetsträning: Eleverna får arbeta i par eller tre och tre och de får olika 

bingobrickor var och en. Bingobrickornas tal är anpassade för tal upp till 6 * 6 då 

spelet ska spelas med två tärningar som ska multipliceras för att få fram det tal på 

brickan som ska kryssas. Spelet spelas flera gånger och eleverna hjälper varandra att 

räkna. Till hjälp finns också laborativt material i form av makaroner. 

 

Reflektion/utvärdering 

Lektionen fungerade bra och eleverna kom ihåg mycket från föregående lektion. Alla elever 

hade greppat att multiplikation är upprepad addition. Eleverna tyckte att det var roligt att 

spela Bingo. Det som dock tog uppmärksamhet och undervisningstid var att eleverna under 

lektionen parvis blev kallade till sjuksyster för att ta spruta. Detta moment spred oro och 

nervositet i klassen som tog både fokus och tid från lektionen.  

 

Utomhus  
Lektionen bedrivs på skolgården. 

Lektionens upplägg 

• Lektionen börjar med att prata multiplikation och hur man räknar lättast istället för att 

använda addition. Eleverna får reflektera över förra lektionen då de arbetade med 
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pinnarna. 

• Eleverna blir indelade i två stora grupper. Därefter blir eleverna tilldelade 24 A4 sidor 

- lappar med olika tal på. Det står exempelvis talet 25 på en lapp. Eleverna skall 

tillsammans lägga ut de här lapparna så att man kan multiplicera 6 * 4. 

• Tillsammans i gruppen skall eleverna nu komma fram till olika faktor * faktor för att 

få produkten 25. Den elev som säger rätt multiplikation skall ställa sig på lappen med 

talet 25. Det här övas med olika tal. När eleverna har övat sig på att hitta olika 

multiplikationer med talen som står skrivna på lapparna, vänds lapparna och nya tal 

finns skrivna. 

 

Reflektion/utvärdering 

Den här lektionen gick inte som planerat. Det var full storm utomhus och eleverna frös och 

var då inte alls motiverade för att vara ute. Lapparna blåste iväg fastän man la stenar på dem 

för att hålla dem på plats. Efter cirka 40 minuter fick den här lektionen avbrytas och eleverna 

gick in i klassrummet.  
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Bilaga 6 

Lektion 6 
Syfte och mål med lektionen 

Målet med lektionen är att få eleverna att tänka multiplikation som tabeller. Det är här fokus 

på färdighetsträning.  

 

Område: Multiplikation 

Inomhus 
Lektionens upplägg 

• Lektionen börjar med att eleverna på tavlan gemensamt med pedagogen kommer fram 

till hur femmans tabell ser ut. De hittar tillsammans mönstret med fem-hopp. Därefter 

görs samma upptäckt i några andra tabeller som också skrivs på tavlan.  

• Därefter är det dags för Bingo igen. Eleverna får vars en tom bricka som de själv ska 

fylla med tal från tavlan. Nu är det tävling och pedagogen drar två lappar från olika 

hattar. Eleverna hjälps åt att multiplicera talen med varandra som blir det tal som de 

ska försöka hitta på sin bricka. Först med fem i rad vinner. 

 

Reflektion/utvärdering 

Lektionen gick bara och det märktes att det var viktigt för några elever att se mönstret i 

tabellerna för att till fullo förstå multiplikation. Att eleverna själv fick välja tal att ha på sin 

bricka gjorde spelet roligare och att det blev en gemensam tävling i klassen triggade igång 

elevernas vilja att lösa talen för att kunna vinna. Detta var en positiv avslutning på detta 

område. 

 

 Utomhus 
Lektionen bedrivs i närliggande skog med 10 minuters promenad (20 minuter från skolan och 

tillbaka igen). 

Lektionens upplägg 

• En kort diskussion om multiplikation förs. 

• Eleverna blir indelade i grupper med tre elever.  

• Varje grupp skall hämta material ifrån skogen, ex löv, kottar, stenar, pinnar osv.  

• Därefter skall eleverna tillsammans i gruppen göra olika tal med det 
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laborativa materialet. Det är viktigt att eleverna har klart för sig vilket naturligt 

material som skall föreställa ett multiplikationstecken.  

• När eleverna har lagt ut sitt material, skall de redovisa för de andra grupperna hur de 

har tänkt.  

 

Reflektion/utvärdering 

Eleverna var redan från början inte så motiverade av att gå ut och ha sin matematiklektion i 

skogen. Mycket av det här berodde på förra lektionen då många elever frös. Det var kallt ute 

den här gången också och det småduggade. Men när klassen hade kommit fram till skogen 

hade deras kroppsvärme höjts och de var mer motiverade att vara utomhus.  

 

Efter att eleverna haft en diskussion om multiplikation, så sprang alla elever runt i skogen för 

att hitta olika material som de kunde göra olika tal med. Det här tyckte de var kul.  
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Bilaga 7 

Diagnos 1 

Namn:_________    Datum:____ 

1. 10 + 5 =____ 

2. 23 + 9 =____    

3. 8 + ___ = 13 

4. 15 - ___= 9 

5. ___ - 940= 900    

6. ___ + 30= 870 

7. ___ - 20= 80 + ___ 

8. 50 +___= ___ + ___ 

9. 100 < ___ 

10.  ___ > 150 

11.  8 > ___   

12.  20 = ___ + ___= ___ + ___ = ___ + ___=  ___ 

13.  2 * 8 = ___ 

14.  2 * 7 = ___ 

15.  5 * 3 = ___ 

16.  3 * 5 = ___ 

17.  4 * 8 = ___ 

18.  8 * 4 = ___ 

19.  10 * 5 = ___ 

20.  7 * 2 = ___ 

21.  6 * 3 = ___ 

22.  9 * 7 = ___ 

Välj mellan > och < och = 

23. 8  ___ 8 

24.  14 ___ 20 

25.  20 ___14  
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Bilaga 8 

 

Diagnos 2 

Namn:_________    Datum:_____ 

 
1.   20+5=___ 

2.  44+8=___ 

3.   7-___= 3 

4.  11+ ___=18 

5.  ___-120= 200 

6.  ___+ 55= 105 

7.  ___-30=50+___ 

8.  20+___=___+____ 

9.  50>___ 

10.  ___<210 

11.  7>___ 

12.  10=___+___=___+___=___+___=___ 

 

Välj mellan: > och < och = 

13.  7___ 7 

14.  15___ 9 

15.  20___31      
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Bilaga 9 

 

Diagnos 3 

NAMN:_________________   DATUM:_______ 

 
1.  2 * 8=____ 

2.  1 * 7=____ 

3.  5 * 3=____ 

4.  3 * 5=____ 

5.  4 * 8=____ 

6.  8 * 4=____ 

     7.  10 * 5=____ 

8.  7 * 2=____ 

9.  9 * 3=____ 

10.  6 * 8=____ 
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Bilaga 10 

 

Tabeller med tabellförklaring 
Diagrammen som syns i diagram 2 och diagram 3 bygger på tabellerna nedan. De här visar 

elevernas resultat i de olika diagnoserna. Nederst i tabellen syns det totala antalet rätt, 

summan av de korrekta svaren, som eleverna har i jämförelse till maxpoängen som alla elever 

kunde ha haft tillsammans. Eftersom diagnos 1A och diagnos 2 har samma antal poäng på 

diagnosen har de även samma maxpoäng. Liknande gäller för diagnos 1B och diagnos 3. De 

två olika elevgrupperna får olika maxpoäng beroende på att de är olika antal elever i klassen.  

 

Elevgrupp 1 

Elev 

Diagnos 1A 

Likhetstecknet 

Antal rätt 

Diagnos 1B 

Multiplikation 

Antal rätt 

Diagnos 2 

Likhetstecknet 

Antal rätt 

Diagnos 3 

Multiplikation 

Antal rätt 

1  4 5 7 6 

2 4 9 12 9 

3 5 7 12 10 

4 4 5 8 8 

5 11 9 13 9 

6 2 0 8 6 

7 4 7 11 7 

8 7 5 12 9 

9 3 7 9 8 

10 3 3 4 9 

11 8 8 15 10 

12 7 6 13 8 

13 11 10 15 10 

14 7 7 14 7 

Totalt/Av 80/210 88/140 143/210 

 

116/140 

 

 

Tabellen ovan visar varje elevs antal rätt på de olika diagnoserna. Längst ner kan även utläsas maxpoäng för 

hela klassen och vad detta är i procent. 
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Elevgrupp 2 

Elev 

Diagnos 1A 

Likhetstecknet 

Antal rätt 

Diagnos 1B 

Multiplikation 

Antal rätt 

Diagnos 2 

Likhetstecknet 

Antal rätt 

Diagnos 3 

Multiplikation 

Antal rätt 

1  3 0 8 2 

2 5 0 4 6 

3 4 0 4 6 

4 4 4 12 6 

5 5 0 9 6 

6 5 0 10 9 

7 4 2 9 9 

8 3 0 7 5 

9 4 3 10 7 

10 6 0 10 7 

11 6 9 12 10 

12 6 7 9 7 

13 9 9 13 10 

14 12 9 10 8 

15 13 9 15 8 

16 7 8 12 10 

Totalt/Av 96/240 60/160 154/240 116/160 

 

Tabellen ovan visar varje elevs antal rätt på de olika diagnoserna. Längst ner kan även utläsas maxpoäng för 

hela klassen och vad detta är i procent. 
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Bilaga 11 

Uträkningar 
Maxpoängen av diagnoserna räknas ut enligt följande:  

Elevgrupp 1:  

Diagnos 1A: 14 elever * 15 poäng = 210 poäng 

Diagnos 1B: 14 elever* 10 poäng= 140 poäng 

Elevgrupp 2:  

Diagnos 1A: 16 elever* 15 poäng=240 poäng 

Diagnos 1B: 16 elever* 10 poäng=160 poäng 

 
Procentsatserna räknas ut enligt följande:  

 

Elevgrupp 1 

Område likhetstecknet inomhus:  

Diagnos 1 A: 80/210= 0,381; 0,381= 38,1% 

Diagnos 2: 143/210= 0,681; 0,681= 68,1% 

Ökning av procentsatsen efter lektionerna: 

68,1% - 38,1%= 30 % 

Område multiplikation utomhus: 

Diagnos 1 B: 88/140= 0,629; 0,629= 62,9% 

Diagnos 3: 116/140= 0,829; 0,829= 82,9% 

Ökning av procentsatsen efter lektionerna: 

82, 9 % - 62,9 % = 20 % 

 

Elevgrupp 2 

Område likhetstecknet utomhus:  

Diagnos 1 A: 96/240= 0,40; 0,40=40% 

Diagnos 2: 154/240= 0,642; 0,642= 64,2% 

Ökning av procentsatsen efter lektionerna: 

64,2% - 40%= 24,2 % 

Område multiplikation inomhus: 

Dagnos 1 B: 60/160=0,375; 0,375=37,5% 

Diagnos 3: 116/160= 0,725; 0,725=72,5 % 

Ökning av procentsatsen efter lektionerna: 

72,5% - 37,5% = 35 % 

 


