
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENSARBETE 

Hösten 2006 
Lärarutbildningen 

 
 
 
 
 
 

Utomhusmatematik 
Använder sig pedagoger av naturen som en resurs 

då de undervisar i matematik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 

Åsa Hjalmarsson 
 
 
 
 

Handledare 

Lena Löfgren 

 
www.hkr.se 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Utomhusmatematik 
En undersökning om pedagoger använder sig av naturen då 

de undervisar i matematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om pedagoger i våra skolor 

använder sig av naturen som en resurs då de ska undervisa i ämnet matematik. 

Genom min enkätundersökning ville jag ta reda på om det finns några pedagoger 

som går ut och har matematik med sina elever. Hur ofta går de i så fall ut? 

Undersökningen visar att det är få pedagoger som regelbundet undervisar i 

matematik utomhus. Samtidigt har de flesta pedagoger utmärkta förslag på vilka 

matematikområden man med fördel kan undervisa i utomhus, t ex geometriska 

begrepp som area och längd. Att få eleverna att samtidigt vara ute och röra sig var 

en av orsakerna till varför pedagogerna tyckte att det var bra att undervisa i 

matematik utomhus. Vädret och de stora barngrupperna var de största orsakerna till 

varför de inte undervisade i matematik utomhus. Det betyder att fler pedagoger 

behövs för att skapa möjligheter för eleverna att få gå ut och ha 

matematikundervisning utomhus. 

 

 

Ämnesord: utomhuspedagogik, matematik, grundskolans tidigare år    
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Förord  

Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av den erfarenhet jag fått genom att skriva detta 

examensarbete i mitt yrkesverksamma liv. Efter att ha skrivit detta arbete kommer jag som 

pedagog vara mer uppmärksam på hur jag som använder mig av elevernas tid i skolan. 

Eftersom jag själv tycker om att vara ute har jag genom mitt examensarbete fått en bekräftelse 

på hur viktigt det är att vara ute och att undervisa i matematik inte behöver betyda att man 

sitter i sin egen lilla värld i klassrummet. Jag vill dessutom tacka min handledare Lena 

Löfgren på högskolan i Kristianstad för hennes handledning och stöd genom examensarbetet.  
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund  

Eftersom allt fler barn och ungdomar tillbringar sin fritid inomhus med att sitta framför tv och 

datorer, blir det allt viktigare för oss pedagoger att vara ute med dem så mycket som möjligt 

och inte bara på idrottslektionerna. Varför jag just vill lyfta upp detta är att det enligt 

folkhälsoinstitutet (2001/02) finns tecken på att denna stillasittande tillvaro leder till en ökad 

ohälsa hos våra barn och ungdomar. Man kan redan nu se hur viktigt det är för eleverna att 

vara fysiskt aktiva ute, och då måste vi som pedagoger visa dem fördelarna med att vara ute 

genom att välja att bedriva en del av undervisningen utomhus. Det finns många 

vardagssituationer där matematik finns naturligt. Vårt uppdrag som pedagoger är att 

synliggöra matematiken i dessa vardagssituationer och se på dem ur olika synvinklar 

(Skolverket, 2000). Undervisningen måste varieras, fler sinnen måste sättas på prov och på så 

sätt får eleverna praktisk erfarenhet att koppla tillbaka till och minnas. Mitt val av 

examensarbete har jag grundat på mitt eget intresse av att vistas ute i naturen och mitt intresse 

för matematik. Jag har valt att skriva om naturen som ett hjälpmedel vid inlärningen av 

matematiken. Tankarna för att skriva om detta ämne startade under min lärarutbildning. Kan 

naturen vara ett komplement i matematikundervisningen, eller är det bara ett hinder att ta med 

sig eleverna ut då det är dags för matematiklektionen?  

 

Mitt examensarbete handlar om utomhusmatematikens fördelar respektive nackdelar. Finns 

det överhuvudtaget någon som helst anledning att undervisa i matematik utomhus? Om det nu 

finns någon anledning, finns det då några pedagoger som använder sig av naturen i 

matematikundervisningen och i så fall hur använder de sig då av naturens resurser? Om min 

undersökning visar att det finns pedagoger som inte undervisar i matematik utomhus. Vilka 

orsaker finns det som gör att dessa pedagoger inte arbetar med matematiken utomhus, om det 

nu visar sig att naturen faktiskt kan vara en tillgång i matematikundervisningen? Jag vill 

därmed inte säga att all matematikundervisning måste ske utomhus, utan undervisningen ute 

bör vara ett komplement till den traditionella matematikundervisningen inomhus.   

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka om pedagoger använder sig av naturen som en resurs 

i matematikundervisningen och i så fall på vilket sätt. 
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2 TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING 
2.1Definition av utomhuspedagogik 

Enligt Szczepanski (2006) kan man definiera utomhuspedagogiken med ett synsätt som avser 

lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion samtidigt som det är grundat på konkreta 

erfarenheter i vardagen. Dessutom är utomhuspedagogiken ett tvärvetenskapligt forsknings- 

och utbildningsområde som bland annat innebär att lärandet flyttas ut till samhällsliv, natur- 

och kulturlandskap. Samtidigt betonas växelspelet mellan teori och praktik och platsens 

betydelse för lärande lyfts fram  

 

2.2. Teori och praktik, ett samspel 

En rad lärda personer i vår historia har haft tankar om att för att få en bestående kunskap 

måste teori blandas med praktik. Aristoteles (384-322 f. Kr.), betraktas som Europas förste 

biolog, ansåg att inlärningen skulle gå från det konkreta till det abstrakta. Kunskapstrappan, 

där man bygger på sin kunskap steg efter steg och man drar egna slutsatser istället för att bara 

anamma det som andra har kommit fram till, berättar den tjeckiske pedagogen Comenius 

(1592-1670) om. Comenius betonar vikten av att bygga kunskaper på gedigen grund. Han 

säger också att barn är olika och därför behöver olika och individuella inlärningsstilar. 

Pestalozzi (1746-1827) skriver att handen, huvudet och hjärtat alltid måste vara med när vi 

ska lära oss något.  Barnens lust att lära, ansåg den svenska pedagogen Ellen Key (1849-1952) 

vara av stor vikt och även att de har det övergripande samanhanget klart för sig vid 

inlärningen, från det stora till det lilla. Key var en förkämpe för en alternativ pedagogik, där 

det verkliga livet skulle vara utgångspunkt för lärande och kunskap. Begreppet Learning by 

doing infördes av Dewey (1859-1952). Learning by doing betyder att man lär sig och 

utvecklas genom att praktiskt utföra problem med konkret material i den verkliga 

omgivningen. Dewey betonar också att för att erfarenheterna ska bli till kunskap måste den 

också utsättas för reflektion. Tänkandet ska kopplas till det praktiska handlandet och på så sätt 

bli en bestående kunskap som man också förstår. Piaget (1896-1980) beskriver 

tankestrukturernas utveckling från barn till vuxen och vill att man använder sig av ett aktivt 

undersökande av verkligheten istället för att bli serverade färdiga fakta som någon annan tagit 

fram. Vygotskij (1896-1934) betonar socialt samspel och integration med omvärlden 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997).   

 

 



 7

2.3 Undervisning utomhus  

Att bedriva undervisning utomhus är ingen nyhet, historiskt sett. Utomhuspedagogiken utgår 

från att man genom erfarenheter skapar många tillfällen till kontakt med natur, kultur och 

samhälle (Dahlgren & Szczepanski, 1997). I dagens skola finns en tydlig skillnad mellan livet 

i klassrummet och livet i utemiljön. Dahlgren och Szczepanski (1997) berättar för oss att ”I 

klassrummets inlärningsmiljö finns pedagogiska hjälpmedel som läraren aktivt använder, men 

utemiljöns pedagogiska verktyg är för de flesta lärare helt osynliggjorda” (s.35) och många 

lärare saknar ofta kunskaper om de aktiviteter där utemiljön blir både klassrum och läromedel. 

Utomhuspedagogik kan dock utföras i varje geografiskt sammanhang och av pedagoger med 

varierande utbildningsbakgrund. Det finns ingen kärngrupp av professionella 

utomhuspedagoger, även om vi idag kan hitta yrkesmässigt aktiva sådana. Pedagogernas roll 

är att stödja och fånga upp eleverna i deras skapande av kunskap. Kunskaper som inhämtats i 

läroböcker kan åskådliggöras och förenas med erfarenheter och kunskaper i utemiljön. Egna 

aktiviteter blir det centrala för eleverna, istället för de färdiga lösningar och sanningar som 

pedagogen serverar (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

 

Varför ska då vi som pedagoger undervisa utomhus? Barn är i stort behov av att använda sina 

händer och röra vid saker. Därför bör det i undervisningen ingå sådana moment där de ska 

känna och undersöka föremål. ”Vägen till huvudet gick genom händerna” (Nyhus Braute & 

Bang, 1994 s. 156). Det är även positivt att som pedagog tillsammans med eleverna upptäcka 

och undersöka saker. Då får man också tillfälle att, på ett naturligt sätt, ha en dialog med 

eleverna om deras funderingar. Vid de tillfällen eleverna också får var med i samtalet, ökar 

deras uppmärksamhet och pedagogens inlevelse i diskussionen gör att eleverna lyssnar bättre. 

Motsatsen till detta är då pedagogen ger långa utdragna förklaringar och ställer många frågor 

där eleverna ska gissa sig till vilket svar pedagogen är ute efter (Nyhus Braute & Bang, 1994).  

För att barn ska utveckla sitt tänkande och sin tankeförmåga är det viktigt att de får verkliga 

upplevelser, något som Dewey förespråkar enligt Dahlgren och Szczepanski (1997). Dessa 

erfarenheter och utmaningar erbjuder naturen helt gratis, samtidigt som den inte alls liknar det 

klassrum som eleverna är vana vid. Då naturen på olika sätt erbjuder olika modeller på 

utmaningar, inspirerar den barnen till att utforska och vara aktiva i sitt beteende. Aktiviteten 

och det konkreta materialet är det viktigaste i all undervisning, vare sig den bedrivs utomhus 

eller inomhus (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Detta beror på att barnen har ett stort 

behov av tydlighet, stimulans och omväxling. Om barnen exempelvis tycker att matematiken 

är svår, tycker de också att det är tråkigt och får då svårt att koncentrera sig. Om barnen 
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däremot arbetar med konkret material, och de samtidigt får berätta vad de gör, blir 

förutsättningen för deras begreppsbildning bättre och deras koncentrationsförmåga ökar 

(Malmer ,1990). Enligt Elias Fries skola, som är en skola i Hyltebruk där de  valt att profilera 

sig som en Miljö- och IT-skola,  är utomhuspedagogik: 
                      

                       ”• ett sätt att lära sig hantera olika situationer 

• ett sätt att ge barnen minnen och upplevelser 

• ett sätt att möta barns olika inlärningsstilar 

• ett sätt att arbeta med social träning 

• ett sätt att ge variation i undervisningen 

• ett sätt att arbeta ämnesövergripande 

• ett sätt att få med friskvård på schemat 

• ett sätt att motverka stress hos barn och ungdomar 

• ett sätt att utvidga klassrummet 

• ett sätt att möta barn i behov av särskilt stöd 

Sist men inte minst: Man kommer ihåg utemiljöer bättre än innemiljöer!” 

                         ( Elias Fries skola, 2006)  

 

2.4 Matematik ute – ett sätt att utvecklas 

En viktig del av undervisningen är att den skall vara varierad och att alla elever ska kunna 

hitta ett sätt att lära in, som passar just dem. Att ta med sig eleverna ut och hålla en lektion ute 

är ett av många sätt att ge omväxling åt undervisningen. ”För att man ska kunna anknyta till 

barns kunskaper, erfarenheter, nyfikenhet och se matematikens värde, möjligheter och sociala 

sammanhang så behöver man söka matematiska aktiviteter utanför läromedel och stenciler” 

(Bergius & Emanuelsson, 2000, s. 146). I många livssituationer är fantasin viktigast för att 

finna kreativa lösningar, detta gäller inte minst i matematiken (Molander, Hedberg, Bucht, 

Wejdmark & Lättman-Mach, 2006). Enligt Englund och Lahti (1998) är det de matematiska 

begreppen inom matematiken som ska grundläggas, befästas och utvecklas genom 

matematikundervisning utomhus. Att arbeta med konkret material i matematikundervisningen 

är för många pedagoger en självklarhet, men det finns också de pedagoger som endast 

använder det konkreta materialet till de elever som har svårigheter att förstå matematiken. 

Malmer (1999) anser att så borde det inte vara. Författaren anser att det praktiska arbetet alltid 

bör finnas med. Nordström (1998) anser, på liknande sätt att det är viktigt för barn, rent 

utvecklingspsykologiskt, att få vistas i sådana miljöer som stimulerar eleverna till att arbeta 

konkret och själva få upptäcka och utforska sin omgivning.  Självförtroendet spelar också en 
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viktig roll för att lyckas i både matematiken och livet. Att klara de praktiska uppgifterna ute 

stärker garanterat elevernas självförtroende (Molander, m fl, 2006). 

Utomhuspedagogiken för med sig ännu en fördel som kan kopplas till elevernas 

matematikinlärning, nämligen motorikens betydelse. Att barnen börjar skolan behöver inte 

betyda att de har automatiserat de naturliga rörelserna och det kan innebära att de kan få 

problem när de ska lära sig att skriva siffror. Därför är det av stor betydelse att pedagogerna 

fortsätter att stimulera de motoriska rörelserna, genom att använda sig av 

utomhuspedagogiken (Nyhus Braute & Bang, 1994). Genom att leka tränar barnen upp sina 

motoriska färdigheter och utomhuspedagogiken medför att de rör sig och leker även på 

lektionstid och får då ytterligare ett tillfälle att utveckla sin motorik. En god fysik och väl 

utvecklad motorik stärker barnets självförtroende och det leder i sig till att barnen utvecklas 

på ett positivt sätt (Nordahl & Skappel Misund, 1998). Det betyder inte att motoriken är 

nyckeln till barnets hela utveckling, utan den är en del av det hela (Nyhus Braute & Bang, 

1994). Genom att vara fysiskt aktiv får man inte bara den motoriska och fysiska träningen, 

man främjar också koncentrationen och på så sätt också inlärningsförmågan. Genom fysisk 

aktivitet blir barnens uthållighet och uppmärksamhet i inlärningssituationer aktivare 

(Grindberg & Jagtöjen, 2000). 

 
2.5 Vad säger styrdokumenten? 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem (Lpo 94) står det 

att kunskapen finns i olika former som förutsätter och samspelar med varandra. (Skolverket, 

2006a) Dessa olika former av kunskaper skall balanseras mot varandra och bli till en helhet. 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. ”Detta skall åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (Lpo94 Skolverket 

2006a). Det är i de verkliga miljöerna utanför skolan eleverna kan ägna sig åt inlärning som 

berör flera sinnen. Kursplanen för matematik säger ”för att framgångsrikt kunna utöva 

matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om 

matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer” (Skolverket 2006b).  
 

3 PROBLEMSTÄLLNING 
Hur är det då ute i våra skolor?  Med utgångspunkt från mitt syfte, som är att undersöka om 

pedagoger använder sig av naturen som en resurs i matematikundervisningen och i så fall på 

vilket sätt, och det jag nu vet om undervisning i matematik utomhus har jag formulerat 

följande frågor:  
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• Använder sig pedagogerna av naturen som en resurs då det gäller 

matematikundervisning? 

• Vilka möjligheter anser pedagogerna att det finns för att använda sig  av naturen som 

en resurs då det gäller matematikundervisningen. 

– Har åldern någon betydelse? 

– Spelar det någon roll hur många år de undervisat? 

– Undervisar man mer utomhus på lågstadiet än på mellanstadiet? 

– Är de manliga pedagogerna ute oftare än de kvinnliga?  

 

4 METOD 
Denscombe (2000) nämner fyra olika användbara metoder då man vill göra en undersökning. 

De fyra metoderna är enkäter, intervjuer, observationer och skriftliga källor. Alla fyra 

metoderna kan komplettera varandra och har både för och nackdelar. Det viktiga är att 

undersökaren använder sig av rätt metod för undersökningen. En enkät är ett relativt enkelt 

sätt att få fram information genom att man når många individer. Svaren är lättare att bearbeta 

och jämföra eftersom alla får samma frågor (Ejvegård, 1996). Ejvegård menar att en enkät 

passar bättre då vanligt folk skall utfrågas då det gäller attityder och åsikter. En enkäts 

utformning beror på vilket syfte enkäten har. Många gånger är enkäter utformade för att samla 

in information, som sedan på något sätt ska analyseras och sammanställas. Enkäter bör vara 

lätta att fylla i, för att respondenten snabbt ska kunna svara på frågorna. Enkäter ska helst vara 

anonyma och vara utformade med kortfattade frågor som kan ge resultat för undersökningen. 

Enkäter är bra att använda när forskaren vill nå ut till många respondenter, de som svarar på 

enkäten, på olika platser (Denscombe, 2000). Eliasson (2006) skriver att om enkäterna riktas 

till en särskild grupp av människor som samlas på en speciell plats kan det vara bra att välja 

denna plats för att dela ut enkäterna direkt till de utfrågade. Nackdelen med enkäter är att man 

måste få in de enkäter man delat ut, om svarsfrekvensen för låg är det inte meningsfullt att 

bearbeta enkäten statistiskt. En god riktlinje är att man måste få in 80 procent av enkäterna 

(Ejvegård, 1996). Oavsett hur många svar man får in måste man alltid göra en bortfallsanalys. 

Den ger anvisningar hur svarsfrekvensen skall granskas och kan ge information om enkäten 

varit för svår att besvara (Ejvegård, 1996). Utifrån Denscombes (2000) och Evjegårds (1996) 

beskrivning av metoderna och de för och nackdelar som finns med varje metod valde jag att 

använda mig av enkäter för min undersökning (se bilaga II). 
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För att få de rätta frågorna till min enkät var jag tvungen att börja någonstans. Jag skrev ner 

vad det var jag ville veta av pedagogerna. Det viktigaste var ju att få veta om de arbetade med 

matematik utomhus, men den enda frågan kunde jag ju inte gå ut med. Vad brukar man ha 

med i enkätfrågor? Jo, vilket kön och vilken ålder man har, det är ju alltid intressant kanske 

finns det någon koppling mellan ålder och kön och om man arbetar med matematik ute. Vad 

kan man undervisa i, vilket område inom matematiken, då man är ute? Varför ska man 

egentligen undervisa ute? Vilka fördelar finns det? Efter noggrant övervägande kom jag fram 

till att det inte fick vara för många frågor, och att frågorna skulle vara enkla att besvara. På så 

sätt tar det inte så lång tid att besvara enkäten och fler pedagoger tar sig tid att fylla i den. Jag 

behövde ju en viss svarsprocent för att göra en bra och trovärdig analys. När jag var nöjd med 

enkätformuläret gick jag till samordnande rektor, som lovat att hjälpa mig, och visade upp 

enkäten. Tillsammans gjorde vi, samordnande rektor och jag, också ett informationsblad (se 

bilaga I) till alla skolor om vart de skulle skicka enkäten, då de fyllt i den, för att inga 

missförstånd skulle ske. Jag valde att göra på detta sätt för att slippa åka runt till de olika 

skolorna på egen hand och det verkade vara ett smidigt sätt att både skicka ut enkäterna och få 

tillbaka dem. 

 

För att få ett bra underlag att arbeta efter, valde jag att skicka ut min enkät till alla låg- och 

mellanstadieskolor i ett helt samverkansområde med totalt sju olika skolor. Alla skolor inom 

detta samverkansområde ligger ute på landsbygden och är av olika storlek. Ska man jämföra 

dessa skolor med andra så finns det inget som tyder på att just dessa skolor skulle vara 

speciella på något sätt. Alltså, det är helt vanliga svenska skolor. Eftersom jag inte visste hur 

många pedagoger som arbetar i förskoleklassen till och med årskurs sex, räknade jag på ett 

ungefär och skickade ut totalt 50 enkäter. Om man räknar med att alla dessa sju skolor har en 

pedagog per klass blir det sammanlagt 49 pedagoger. Då vet jag att en del av dessa skolor är 

så små att det endast finns två pedagoger i de skolorna, en för lågstadiet och en för 

mellanstadiet. Så då finns det ca 45 pedagoger som skulle kunna svarat på min enkät.  

 

4.1  Metodanalys 

Då enkäterna började komma in var det första jag gjorde att sortera dem i olika högar och på 

så sätt fick jag automatiskt olika grupper. En hög för de som svarat ja på frågan om de 

undervisar i matematik utomhus, och en för de som svarat nej på samma fråga. Sedan delade 

jag upp de som svarat ja i tre olika högar beroende på var de satt sitt kryss på skalan. En hög 

för de som satt krysset nära aldrig, en hög för de som satt sitt kryss närmare en gång i 
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månaden och en hög för de som sitt kryss på en gång i månaden eller strax där efter. Jag 

numrerade också alla enkäterna för att jag lättare skulle kunna hålla reda på dem om jag 

skulle hitta något intressant. Sedan tittade jag på pedagogernas åldrar i förhållande till vad de 

svarat på frågan om de undervisar i matematik utomhus. Därefter började jag att titta på de 

olika hindren, för att de skulle gå ut och undervisa matematik, i de olika grupperna jag delat in 

dem i. Var det samma hinder i de olika grupperna eller varierade svaren mycket? De olika 

momenten inom matematik som man med fördel kan arbeta med utomhus tittade jag sedan på, 

varierade de svaren i de olika grupperna? Till sist tittade jag på fördelarna med att arbeta 

utomhus. Slutsatsen blev att jag totalt fick in 27 enkäter 

 

5 RESULTAT 
5.1 Pedagoger som undervisar i matematik ute 

Resultatet av min enkät visar att elva pedagoger aldrig undervisar i matematik ute och har 

kryssat i Nej på enkäten, och den kallar jag aldrig-gruppen. Fyra pedagoger säger att de 

undervisar i matematik ute, men deras kryss ligger väldigt nära ordet aldrig på skalan, och det 

tolkar jag som att det är väldigt sällan eller kanske aldrig går ut och undervisar i matematik, 

sällan-gruppen. De som har ett kryss mitt emellan orden aldrig och en gång i månaden var 

åtta stycken, ibland-gruppen. Två pedagoger har skrivit att de undervisar ute ibland, men de 

har inte kryssat någonstans på skalan, och de fick tillhöra ibland-gruppen. Endast två 

pedagoger skriver att de undervisar en gång i månaden och en av dessa har sitt kryss lite till 

höger om denna punkt, ofta-gruppen. Det betyder att endast två pedagoger av 27 tar med sina 

elever, regelbundet, ut i naturen och undervisar i ämnet matematik. 

 

På enkäten finns en fråga 4, (se bilaga II) där jag undrar vilka möjligheter pedagogerna ser 

med matematikundervisningen utomhus. Av de totalt 27 som svarat på min enkät, har 25 

kryssat i punkten, mer verklighetsanknytning. 23 pedagoger har kryssat i: upplevelser som 

leder till ett varaktigt lärande. Punkten, samtidigt få eleverna att vara ute och röra på sig har 

23 pedagoger satt ett kryss för.  
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Gruppen Antal Ålder Kön Arbetat i antal år Undervisar i 

årskurs 

  - 

34 

35-

44 

45-

54 

55- Man Kvinna -

10 

11-

19 

20-

29 

30- F-3 4-6 

Aldrig 11 3 1 2 5 1 10 4 1 0 6 5 6 

Sällan 4 0 1 2 1 0 4 2 0 1 1 0 4 

Ibland 10 2 0 4 4 2 8 1 1 2 6 5 5 

Ofta 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 

Tabellen visar hur antalet pedagoger fördelats vad det gäller ålder, kön, hur många år de undervisat och i vilket 

stadium de undervisar. Man kan också se hur ofta pedagogerna undervisar i matematik utomhus. 

 

5.2 Aldrig-gruppen   

Elva pedagoger, av 27 som svarat, undervisar inte ute och någon skillnad då det gäller ålder 

på pedagogerna kan man inte se. Tre pedagoger var upp till 34 år, en pedagog var mellan 35 

och 44 år, två pedagoger var mellan 45 år och 54 år och fem pedagoger var 55 år eller mer. 

Fyra av dessa pedagoger hade undervisat maximalt 20 år och sju av dem hade undervisat i 

över 20 år. Kanske kan man skönja ett litet tecken på att de som har undervisat i mer än 20 år 

har ett litet övertag då det gäller att inte undervisa i matematik ute. Detta går ju inte att 

fastställa på denna lilla undersökning. Gällande pedagogernas kön är det en övervikt av 

kvinnor, endast en man och tio kvinnor. Fördelningen då det gäller vilken årskurs 

pedagogerna undervisar i är det mycket jämnt, fem pedagoger undervisar i förskoleklass till 

och med årskurs tre och sex pedagoger undervisar från och med årskurs fyra till och med 

årskurs sex. 

 

Varför undervisar då inte dessa pedagoger utomhus? Vädret spelar stor roll för aldrig-gruppen 

och sex pedagoger har kryssat i denna orsak till hinder för utomhusmatematik. För stor 

barngrupp är den näst största orsak och där finns det fem pedagoger som har kryssat. Endast 

tre pedagoger tycker att tiden inte räcker till för att bedriva matematikundervisningen ute. Två 

pedagoger är rädda för att andra saker ska distrahera eleverna då de är ute. Ett kryss har 

kategorin, Jag vet inte hur man undervisar i matematik ute, fått.  En pedagog skrev en annan 

orsak, nämligen att det blir helt enkelt inte av.  
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Alla dessa pedagoger, utom en enda, har många utmärkta förslag på vilka moment man med 

fördel kan använda sig av i matematikundervisningen utomhus. De som fyllt i enkäten och 

svarat att de aldrig undervisar utomhus har dessa förslag på vilka moment man med fördel kan 

arbeta med utomhus, när det gäller matematik: mätning, jämföra, fler – färre, 

sorteringsövningar, diagramunderlag, längd, mängd, statistik, omkrets, addition, subtraktion, 

multiplikation, geometri och area. De mest förekommande momenten är geometri och olika 

mätövningar.  

 

5.3 Sällan-gruppen 

Det är fyra pedagoger som satt sitt kryss närma ordet aldrig, när det gäller att undervisa ute. 

Alla fyra var kvinnor och deras åldrar var mellan 35 och 55- år. Ska man då tolka deras kryss 

som om de bara sporadiskt använder sig av utomhusundervisning, då det gäller matematik? 

Antagligen använder de sig inte särskilt ofta eller kanske till och med aldrig av naturen som 

en resurs då det gäller undervisning av olika matematiska begrepp. Av dessa kvinnor har två 

arbetat i tio år eller mindre, en pedagog har arbetat mellan 20 och 29 år och en pedagog har 

arbetat i 30 år eller mer. En intressant sak när man går igenom dessa fyra enkäterna är att alla 

fyra pedagogerna undervisar i årskurserna fyra, fem och sex. Vad beror detta på?  

 

Orsaken till att dessa fyra pedagoger inte undervisar så ofta utomhus var vädret den största 

faktorn, den hade alla fyra kryssat i. Två pedagoger hade kryssat i tidsbrist som en orsak. 

Endast en av dessa pedagoger känner att hon har för stor barngrupp. 

  

Olika moment de kan tänka sig att undervisa i utomhus är i stort sett samma som de som säger 

nej, nämligen: längd, statistik, area, omkrets, problemlösning, geometri, vikt och volym. En 

av pedagogerna anser att man kan vara ute och undervisa i de flesta arbetsområden inom 

matematiken.  

 

5.4 Ibland-gruppen 

Tio av 27 pedagoger har satt sitt kryss närmare orden en gång i månaden på skalan (se bilaga 

II fråga 6). Det tolkar jag som om dessa pedagoger använder sig av naturen som en resurs, då 

det gäller att undervisa i matematik, i alla fall några gånger per år. Av dessa tio pedagoger är 

åtta stycken kvinnor och två är män. Två av dessa tio är -34år och åtta är mellan 45 och 55- 

år. Av alla dessa tio pedagoger har sex stycken arbetat som lärare i 30 år eller mer. Två 

pedagoger har arbetat mellan 20 och 29 år. Sedan är det uppdelat med en pedagog som arbetat 
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mellan 11 och 19 år och en pedagog som arbetat i tio år eller mindre. Fördelningen på i vilka 

årskurser de undervisar i är lika, fem som undervisar i förskoleklassen till och med årskurs tre 

och fem pedagoger som undervisar från årskurs fyra till och med årskurs sex.  

 

I den här gruppen av pedagoger är de olika orsakerna till att de inte undervisar ute i 

matematik: vädret har endast två pedagoger kryssat i. För stor barngrupp, har fem pedagoger 

tyckt vara ett hinder. Tre pedagoger tycker att tiden inte räcker till och har därför kryssat i 

tidsbrist som ett hinder för att ta med sig eleverna ut. Två pedagoger har inte kryssat i något 

på frågan om vilka hinder de ser med matematikundervisning utomhus. Det tolkar jag som att 

det inte finns några hinder för dem att undervisa i matematik ute, men varför gör de då inte 

det oftare? 

 

Momenten man med fördel kan använda sig av i matematikundervisningen utomhus är även 

här samma som för de övriga pedagogerna, nämligen: omkrets, area, mätövningar, de fyra 

räknesätten, sorteringsövningar och geometri 

 

5.5 Ofta-gruppen 

Endast två pedagoger har kryssat i att de arbetar med matematik utomhus en gång i månaden 

eller mer. En kvinna och en man mannen är minst 55 år och kvinnan är mellan 45 och 55 år. 

Båda har de jobbat som lärare i mer än 30 år. En av pedagogerna undervisar i förskoleklass 

till och med årskurs tre och den andra pedagogen undervisar från årskurs fyra till och med 

årskurs sex.  

 

De moment de tycker man kan använda sig av i matematikundervisningen ute är de samma 

som alla övriga pedagoger: längd, uppskattning, geometri, omkrets och alla olika sorters 

mätövningar. 

 

Man skulle ju kunna tänka sig att det inte finns några som helst hinder för dessa pedagoger för 

undervisningen utomhus men det gör det. Vädret för mannen och för stor barngrupp för 

kvinnan. Den manliga pedagogen har kryssat i att han inte vet hur man undervisar i matematik 

ute.  
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6 DISKUSSION 
I denna del kommer jag att diskutera mina resultat genom att utgå från mina forskningsfrågor 

och genom att berätta mina egna slutsatser i förhållande till de svar min undersökning visade i 

förhållande till det som litteraturen säger. Jag nämner också några områden som är intressanta 

för framtida undersökningar. 

 

Det visade sig att det inte finns så mycket litteratur kring just utomhusmatematik, så jag fick 

koncentrera mig på att hitta litteratur om utomhuspedagogik i allmänhet. Att blanda den 

teoretiska undervisningen med den praktiska är inte någon nyhet. Aristoteles sade redan på 

300 – talet före Kristi födelse att undervisningen ska gå från det teoretiska till det abstrakta 

(Dahlgren & Szczepanski 1997).  Sedan följer en rad lärda människor som också berättar om 

vikten av att undervisningen bör ha inslag av vissa praktiska moment. Men varför ska man då 

ha de praktiska momenten i undervisningen? Ska vi ha dem bara för att några historiskt lärda 

män och kvinnor säger så? Nej det finns även många idag (t ex Molander m fl) som 

understryker det som tidigare hävdats. Barn är i stort behov av att använda sina händer och 

röra vid saker. Därför bör det i undervisningen ingå sådana moment där de ska känna och 

undersöka föremål.  

 

Den forskning jag presenterat visar att, genom en balansering mellan praktisk och teoretisk 

undervisning får eleverna en kunskap som de kan koppla tillbaka till och minnas för lång tid 

framöver. Det som är bra med att bedriva matematikundervisningen utomhus är att man får 

det praktiska momentet naturligt. Det finns väl ingen som tänker sig att ta med läroböckerna 

ut för att bara sitta och räkna i dem? Jag får även stöd av våra styrdokument, till exempel i 

Lpo94 (Skolverket, 2006a), som förespråkar olika former av undervisning för att främja 

elevens harmoniska utveckling. Genom att man med jämna mellanrum flyttar 

matematikundervisningen utomhus och på så sätt använder hela kroppen och alla sinnen finns 

det större chans att fler elever hittar just sitt sätt att lära sig på. För min egen del anser jag att 

det är oerhört viktigt att man som pedagog vistas ute i naturen med eleverna. Naturen är ett 

utmärkt rum att bedriva undervisning i. Vi har som pedagoger i uppdrag att variera vår 

undervisning på många olika sätt och att undervisa ute är ett annorlunda undervisningstillfälle 

där jag kan se många fördelar. Det första man måste göra är att lära eleverna att vistas ute på 

pedagogens villkor, så att inte eleverna tror att så fort man kommer utanför skolans väggar 

blir det automatiskt rast. Efter att man varit ute och dikterat villkoren för att man ska kunna ha 
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undervisningen ute får eleverna själva tillfälle, att med alla sina sinnen undersöka hur saker 

och ting egentligen fungerar. Jag, som pedagog, får också möjlighet att se eleverna i en 

avslappnande miljö och får på så sätt det enklare att närma mig eleverna och föra vettiga 

dialoger. I denna miljö blir det lättare att undvika envägskommunikation. Under dessa 

diskussioner kan man leda eleverna vidare i deras tänkande, utan att det egentligen finns några 

rätta svar, för i detta sammanhang är det dialogen som är viktig. Jag tror också att 

diskussionerna mellan eleverna också blir bättre, när de kan visa vad de menar med hela 

kroppen och med de verktyg som finns att tillgå i naturen. Det är bara att gå till sig själv visst 

minns man de tillfällen då man fick blaska med vatten tillsammans med läraren någon gång 

för länge sedan. Det är också viktigt, enligt mig, att variera undervisningen så att alla elever 

kan hitta sitt sätt att lära, eftersom alla elever är olika och lär sig på olika sätt. Det som man 

automatiskt får då man undervisar ute är, den friska luften och den motoriska träningen. För 

mig är dessa två faktorer minst lika viktiga som själva inlärningen, eftersom många barn och 

ungdomar inte vistas ute då de kommer hem utan hellre sätter sig framför dator och TV. 

Tänker man på det blir utomhuspedagogiken ännu viktigare.  

 

Min första forskningsfråga var, om och hur använder sig pedagogerna av naturen som en 

resurs då det gäller matematikundervisning? Min undersökning visar att fler än hälften av 

pedagogerna, i min undersökning, använder sig av naturen som en resurs då de undervisar i 

matematik. Och alla, oavsett om de undervisar ute eller inte, har ungefär samma områden som 

de tycker att det lämpar sig att bedriva utomhusmatematik nämligen; area, geometri, 

mätningar av olika slag, vikt, volym, problemlösning, omkrets, avståndsbedömning, de fyra 

räknesätten och sorteringsövningar. Detta visar, enligt mig att det finns alla möjligheter att 

bedriva en bra matematikundervisning utomhus eftersom det finns så mycket man kan göra, 

hela matteboken finns med i pedagogernas förslag på inom vilka områden man med fördel 

kan undervisa i matematik utomhus. Det är precis som Englund och Lahti (1998) säger att det 

är i naturen som de matematiska begreppen grundläggs, befästs och utvecklas.  Jag har sett, 

under min verksamhets förlagda utbildning (Vfu), att många pedagoger använder sig av 

konkret material, men oftast då som hjälpmedel till de elever som har svårigheter i 

matematiken. Gudrun Malmer (1999) anser att det inte borde vara så utan hon anser att det 

praktiska arbetet alltid bör finnas med. Det håller jag med om, även om man inte har påtagliga 

svårigheter har eleverna olika sätt att lära sig på och då måste man också få pröva de olika 

möjligheter som finns att tillgå. 
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Den andra forskningsfrågan handlade om vad det är som gör att pedagogerna inte använder 

sig av naturen som en resurs då det gäller matematikundervisningen. Enligt min 

undersökning, visade det sig att av 27 pedagoger undervisade 11 pedagoger aldrig i 

matematik utomhus och fyra pedagoger undervisar väldigt sällan i matematik ute. Varför gör 

de inte det då? Vädret visade sig vara en stor orsak till varför man inte går ut. Detta anser jag 

är en dålig ursäkt. Vi känner alla till det berömda uttrycket, det finns inget dåligt väder, bara 

dåliga kläder. Det finns en pedagog som har kryssat i att han inte vet hur man undervisar i 

matematik ute, men ändå gör han det. Det är spännande tycker jag, kanske har han en teori om 

att man inte behöver veta något speciellt för att kunna undervisa utomhus. Denna pedagog har 

däremot besvarat fråga 5 (se bilaga II), de olika möjligheterna med att undervisa i matematik 

ute, genom att kryssa i mer verklighetsanknytning, upplevelser som leder till ett varaktigt 

lärande och samtidigt få eleverna att vara ute och röra på sig. Han har också besvarat fråga 6 

(se bilaga II) med att skriva geometri – mycket former och sträckor. Denna pedagog har helt 

klart för sig vad han kan tänka sig och också varför han ska gå ut och undervisa i matematik 

ute. Han har ju också kryssat i att han går ut med sina elever ibland och förmodligen vet han 

hur han undervisar ute fast han har kanske inget läromedel som styr honom. 

 

Innan jag började med denna undersökning trodde jag att det skulle vara de äldre pedagogerna 

som inte gick ut med sina elever medan de yngre ofta var ute och undervisade i matematik. 

Det visade sig vara helt fel då det var endast två pedagoger som regelbundet undervisar i 

matematik ute och dessa två var 45 år eller äldre. Där fick mina fördomar sig en känga.  

 

Undersökningen visar att inte heller antalet år man undervisat spelar någon roll när det 

handlar om att ta med sig eleverna ut i naturen, då det gäller matematiken. De flesta, arton av 

tjugosju pedagoger, som svarat på min enkät har undervisat i tjugo år eller mer, och av dessa 

arton har femton pedagoger undervisat i trettio år eller mer. På så sätt ger min undersökning 

ingen klar bild över hur det ser ut i de grupper som inte har undervisat så länge. Det är ju 

ingen jämn fördelning, i min enkätundersökning, då det gäller pedagogernas åldrar.  Om man 

gjorde en undersökning där man bara hade de som undervisat i maximalt tio år skulle man 

kanske få en annan bild. 

 

En intressant sak när man går igenom de fyra enkäterna i sällan-gruppen, är att alla fyra 

pedagogerna undervisar i årskurserna fyra, fem och sex. Vad beror detta på? Min 

enkätundersökning visar faktiskt att de pedagoger som undervisar på mellanstadiet faktiskt 
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använder sig av naturen som en resurs då det gäller att undervisa i matematik, oftare än de 

som undervisar på lågstadiet. Ändå ger min undersökning inte en rättvis bild av detta eftersom 

de som undervisar på de olika stadierna är ojämnt fördelade. Det är elva pedagoger som 

undervisar på lågstadiet och sexton pedagoger som undervisar på mellanstadiet, då får man 

återigen tänka sig en undersökning där det blir en jämn fördelning av de olika stadierna. Det 

som jag tycker är intressant i detta är ändå att de som undervisar på mellanstadiet oftare går ut 

och har matematik än de som går på lågstadiet. Man föreställer sig ju lätt, som förälder, att 

skolan undervisar på ett lätt och konkret sätt ju lägre ner i åldrarna man kommer. 

 

Återigen får man en bekräftelse på att de flesta pedagoger som undervisar på låg- och 

mellanstadiet är kvinnor. Endast åtta av tjugosju pedagoger i min undersökning, är män.  

Däremot är det ganska jämnt i fördelningen män/kvinnor om man tittar på vilka som går ut 

med sina elever och undervisar i matematik. Sju pedagoger är manliga av de totalt sexton som 

mer eller mindre använder sig av naturen som en resurs då det gäller 

matematikundervisningen. Kanske kan man då skönja att de manliga pedagogerna är ute 

oftare än de kvinnliga. För att undersöka detta på ett bättre sätt skulle man kunna tänka sig en 

undersökning där man har samma antal kvinnliga pedagoger som manliga och ge dem frågan 

om de undervisar i matematik utomhus.  

 

Det som kan tyckas lite märkligt i sammanhanget är det som kommer nu.  Det finns så många 

bra idéer om vad man kan undervisa i matematiken utomhus. Förslagen som fanns med på 

enkäterna var till exempel omkrets, area, mätövningar, de fyra räknesätten, sorteringsövningar 

och geometri. Englund och Lahti (1998) anser också att de matematiska begreppen inom 

matematiken grundläggas, befästs och utvecklas genom att ha matematikundervisning 

utomhus. Men ändå var det ingen av dessa pedagoger som hade matematikundervisning 

utomhus. Hur kan det komma sig? Svaret på detta kan vara att de inte vet hur man undervisar 

i matematiken utomhus, men det stämmer inte om man jämför med resultatet av frågan på 

varför pedagogerna inte undervisar ute. Där finns det bara en pedagog som har svarat att han 

inte vet hur man undervisar i matematik utomhus. 

  

Jag hoppades att få de 80 procent av enkäterna som Ejvegård (1996) menar att man behöver 

för att kunna göra en meningsfull bearbetning av enkäterna. Tyvärr blev svarsfrekvensen bara 

cirka 60 procent, men enligt Ejvegård (1996) så kan man ändå få ut viktig information om det 

man vill veta. Varför var det då så få som svarade på min enkät? Jag valde ju att samarbeta 
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med samordnande rektor som också hjälpte mig att utforma den information (se bilaga I) som 

var nödvändig om enkäten, till vem den riktar sig, och vart den skall skickas då de svarat på 

den och ett datum då de senast måste skicka iväg den. Var det då själva utformningen av 

enkäten som bidrog till att svarsfrekvensen var så låg? Var frågorna för många eller var de för 

svårt utformade? På grund av olika orsaker kan det ha blivit någon slags missförstånd mellan 

rektorerna som skulle hjälpa mig. Den samordnande rektor som lovat bistå mig fick under 

denna period ett nytt uppdrag och börjad en annan tjänst på en helt annan plats. Det kan vara 

att kommunikationen mellan samordnande rektor och den nya rektorn inte fungerat riktigt. 

Det är mycket att tänka på när man börjar en ny tjänst och då kan en del saker glömmas bort. 

Naturligtvis har jag ringt upp den nya rektorn och undrat om han sett några enkäter som skulle 

till mig, men det hade han inte. Så kanske ligger orsaken till bortfallet inte här heller. 

Tidpunkten för enkäten, i mitten av december med allt vad det innebär, kan också var en 

orsak till bortfallet. En enkät ligger förmodligen inte högst upp på prioriteringslistan då alla 

julsånger skall övas och allt julpyssel ska göras färdigt. Kanske är orsaken att en del helt 

enkelt inte vill fylla i enkäterna. Av de svar jag fått in verkar det inte som om de som svarat 

haft några problem att kunna avge sina svar. Möjligen är den öppna frågan, som handlar om 

de moment inom matematiken som man med fördel kan använda sig av i naturen, jobbig att ta 

sig igenom, men det har inte utmärkt sig alls på de svar jag fått in. Av alla de svar jag fått in 

så har nästan alla svarat på den öppna frågan med många olika moment inom matematiken. 

Kan det då vara en av orsakerna till att några pedagoger inte svarat? Eller finns det andra 

orsaker?  

 

En sak som får mig att fundera på om jag skulle ha kunnat formulera frågan annorlunda, den 

fråga som handlar om vilka möjligheter som finns då det gäller att undervisa i matematik 

utomhus. De svar som jag gett som förslag är ju egentligen det man har som uppdrag som 

pedagog. Kanske skulle jag kunnat ställa frågan om vad som är det viktigaste för pedagogerna 

när det gäller undervisningen i matematik utomhus. Det intressanta är ju att även de som 

svarat att de inte undervisar i matematik ute, också ser dessa möjligheter med 

matematikundervisningen utomhus, men ändå inte använder sig av den resurs som naturen 

erbjuder.  
 

Det är många pedagoger som aldrig undervisar i matematik ute och det är också många som 

bara gör det någon enstaka gång per läsår. Efter att ha gått igenom min enkätundersökning 

visar det sig att alla har många olika förslag på vad man skulle kunna tänka sig att undervisa i 
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ute, det är positivt. Det som sätter stopp för dessa pedagoger är oftast de stora barngrupperna 

och att det saknas tid. Detta skulle man enkelt kunna lösa genom att anställa fler pedagoger i 

skolorna. Men det är tyvärr inget som pedagogerna själva kan styra över. Det jag tycker är 

viktigt, och som också framkommer i min undersökning, är att viljan att undervisa i 

matematik utomhus finns hos de flesta pedagoger och förhoppningsvis ska de kunna det 

någon gång i framtiden. 

 

SAMMANFATTNING 
Undersökningar gjorda av folkhälsoinstitutet visar att dagens barn och ungdomar väljer ett 

alltmer stillasittande liv framför TV och dator. Vår uppgift som pedagoger att vara ute med 

eleverna blir då allt viktigare. Då gäller det att hitta andra lektionstillfällen, förutom 

gymnastiken, att undervisa utomhus. Då erbjuder matematiken ett utmärkt tillfälle att ta med 

sig eleverna ut och undervisa. Undervisningen måste ju varieras, flera sinnen användas och på 

så sätt har eleven något att koppla tillbaka till och minnas. Syftet med detta arbete blir då 

naturligt att undersöka om pedagoger använder sig av naturen som en resurs i 

matematikundervisningen och i så fall på vilket sätt. 

 

Det är ingen nyhet att när man varvar teori och praktik blir kunskapen något som eleven 

kommer ihåg. Det finns många lärda personer som har upptäckt detta och också efterlämnat 

sina teorier till oss att läsa. Utomhuspedagogiken har som utgångspunkt att man genom 

erfarenheter skapar många tillfällen till kontakt med natur, kultur och samhälle (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). Barn och ungdomar har stort behov av att använda sina händer och röra 

vid saker. Nyhus Braute & Bang (1994) säger att vägen till huvudet går genom händerna och 

det säger oss hur viktigt den praktiska delen i undervisningen är. Utomhusundervisningen för 

också med sig en träning av motoriken för genom lek tränas barnens motoriska färdigheter.  

Har eleverna tillfälle att träna sina motoriska färdigheter leder det till en bra fysik och det 

stimulerar barnens själförtroende och det leder till att barnen utvecklas på ett positivt sätt 

(Nordahl & Skappel Misund, 1998). 

 

Till min undersökning valde jag att göra enkäter eftersom det visade sig att det var det mest 

praktiska för just min undersökning. Jag valde frågorna med omsorg och när jag var nöjd 

delade jag ut dem till alla låg- och mellanstadieskolor i ett helt rektorsområde, där det 

sammanlagt arbetar ungefär 45 pedagoger.  
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Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på om dagens pedagoger använder sig av 

utomhusmatematik. Samtidigt ville jag också ta reda på vad det är som gör, om resultatet 

visade detta, att de inte använder sig av naturen som en resurs i matematikundervisningen. En 

intressant sak att ta reda på var vilka olika moment inom matematiken pedagogerna kunde 

tänka sig att undervisa i ute. På samma gång ville jag också titta på om åldern har någon 

betydelse för just undervisningen i matematik utomhus. Undersökningen visar att det är 

väldigt få pedagoger, i just detta rektorsområde, som undervisar i matematik utomhus och att 

vädret spelar en stor roll då det handlar om varför man inte tar med sina elever ut. För stor 

barngrupp var också en utav anledningarna till att de flesta pedagogerna valde att undervisa 

på ett traditionellt sätt inne. Många av dessa pedagoger, för att inte säga alla, har många bra 

förslag på inom vilka områden i matematiken de skulle kunna tänka sig att arbeta med 

utomhus, om de bara hade möjlighet.  

 

Det visade sig, i min undersökning att åldern på pedagogerna inte har någon som helst 

betydelse för att man ska använda sig av naturen som en resurs då det gäller 

utomhusmatematik. Jag trodde, innan jag började med detta arbete, att de äldre pedagogerna 

var de som inte ville gå ut och då trodde jag också att det var på grund av vädret. Det visade 

sig ju att jag hade rätt till hälften och upptäckte, till min förvåning, att jag hade fel vad det 

gällde pedagogens ålder.  

 

Den motoriska träningen visar min undersökning att pedagogerna värdesätter, då det gäller att 

undervisa ute. Alltså blir ett av skolans viktiga uppdrag, enligt mig, att visa eleverna de 

möjligheter som finns genom att vistas ute i naturen. Eftersom eleverna inte själva går ut blir 

skolan på så sätt en del av deras friskvård. Fler pedagoger i skolan gör så att fler elever får 

möjlighet till en varierad undervisning där utevistelsen blir en möjlighet och en del av den 

motoriska träningen en självklarhet.  
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Bilaga I 

 

Till alla lärare som undervisar i år F – 6  

 

Med stöd från samordnande rektor har jag fått löfte om att gå ut med denna enkät som handlar 

om utomhusmatematik. Fyll i enkäten så snabbt som möjligt och skicka den med internposten 

till er rektor, som sedan slussar den vidare till mig på xxxxxx skola. Ju fortare ni skickar den 

desto bättre för mig och mitt examensarbete. Dock senast 8/12. 

Mvh Åsa Hjalmarsson 
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Bilaga II 

 

Enkät 
 

Hej! Jag, Åsa Hjalmarsson, skriver ett examensarbete som handlar om möjligheter och hinder 

för att undervisa matematik ute, och jag skulle vara tacksam om du ville svara på dessa frågor. 

 

1.  Kvinna __  Man __ 

 

2. Ålder: -34 år __  35-44 år __  45-54 år __  55- år __ 

 

3. Hur många år har du arbetat som lärare?___  

 

4. Undervisar matematik i åk:  F __  1 __  2 __  3 __  4 __  5 __ 6__ 

 

5. Vilka möjligheter ser du med matematikundervisning utomhus? 

• Mer verklighetsanknytning__ 

• Upplevelser för eleverna som leder till varaktigt lärande__ 

• Samtidigt få eleverna att vara ute och röra på sig__ 

• Annan orsak__ Skriv gärna vilken/vilka:____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Nämn några moment inom matematiken som du tycker man med fördel kan arbeta utomhus 

med och varför. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Vilka hinder ser du med matematikundervisning utomhus? 

• Vädret __ 

• För stor barngrupp __ 
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• Tidsbrist __ Eleverna har svårt att fokusera på min undervisning, andra saker 

distraherar dem __ 

• Jag vet inte hur man undervisar i matematik ute. __                         (Fortsättning på andra sidan)  

• Annan orsak. __ Skriv gärna vilken/vilka:____________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Arbetar du med matematik utomhus? Nej __ Ja __  

Hur många gånger under ett läsår? Sätt ett kryss på skalan. 

___________________________________________________________________________ 
Aldrig  En gång per månad  En gång per 

vecka eller 

mer 

 

Om något skulle vara oklart eller intressant för mig att veta mer om, skriv gärna namn och 

telefonnummer så att jag kan kontakta er, denna information behandlas konfidentiellt och 

kommer att klippas bort. _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! Åsa Hjalmarsson 


