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Sammanfattning
I en rapport från Skolverket framkommer att elever uppger att de lär sig mest och bäst när
matematiken är relevant och begriplig, verklighetsanknuten samt då undervisningen är
varierad, flexibel och där monotona räkningar undviks (Skolverket 2003). Skulle kanske då
utomhusmatematiken kunna vara ytterligare en metod för att förklara problem för elever, ge
matematiken en verklighetsanknytning och samtidigt skapa variation i undervisningen?

Det jag vill uppnå i arbetet är att beskriva hur utomhusmatematik kan användas som ett
komplement till ordinarie matematikundervisning, sett ur ett lärarperspektiv. Detta har jag
försökt svara på genom att ställa frågorna; Hur beskriver och resonerar undervisande lärare i
grundskolans senare år om utomhusmatematik och elevernas lärande? Vilka faktorer
påverkar/avgör om lärare använder sig av utomhusmatematik samt vilka utomhusmatematiska
övningar ger lärarna exempel på? Jag har utgått från en explorativ ansats med ett
hermeneutiskt perspektiv och som metod har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där jag
intervjuat sex lärare för att få svar på mina frågeställningar.

Resultatet visar att utomhusmatematik är ett arbetssätt där man använder sig av praktiska
och konkreta matematikövningar som är verklighetsanknutna och som utförs utomhus.
Majoriteten av eleverna tycker att det är positivt med utomhusmatematik och lärarna ser att
elevernas lärande påverkas både direkt och indirekt. Några av de fördelar som nämnts är att
eleverna använder fler sinnen vilket leder till ett annat tänkande som kan ge fördjupade
kunskaper samtidigt som eleverna upptäcker vad matematiken kan användas till utanför
klassrummet. Nackdelar finns, dels de som är påverkbara för läraren som exempelvis att det
krävs vana för att utomhusmatematik ska ge bra resultat, dels de som är svåra att påverka för
läraren till exempel schemat och skolkoden på skolan. Utomhusmatematiska övningar går att
använda i ett flertal områden inom grundskolans matematik.
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1. Inledning
I detta inledande kapitel ger jag förklaringar till varför jag valt att undersöka utomhus-
matematik, hur områdets omfattning begränsats samt vad syftet med arbetet är. Kapitlet
avslutas med en kortfattad beskrivning av uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund
Denna uppsats är mitt examensarbete som ingår i den avslutande delen av lärarutbildningen
vid Linköpings universitet.

Att undersöka utomhusmatematik valde jag på grund av flera orsaker. Jag tror att som
lärare gäller det att kunna förklara för elever på så många olika sätt som möjligt. Förstår inte
eleven på det första sättet gäller det att kunna byta angreppssätt och försöka närma sig
problemet från ett annat håll som kanske eleven enklare kan ta till sig.

I en av Skolverkets rapporter tar man upp att det i Sverige är en modell som dominerar
undervisningen i matematik. Modellen innebär i huvudsak enskilt arbete i boken:

…genomgångar ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativ prov. Läraren går runt och
hjälper eleverna individuellt. Planerat elevsamarbete är relativt ovanligt, gemensamma samtal
mellan lärare och elever kring matematiska problem och tänkbara lösningsstrategier eller
laborationer i matematik likaså. Det är en undervisningsform som innehåller få inslag av
variation vad gäller såväl innehåll som arbetssätt. (Skolverket 2003, s. 20)

I samma rapport framkommer att elever uppger att de lär sig mest och bäst när matematiken
är relevant och begriplig, verklighetsanknuten samt då undervisningen är varierad, flexibel
och där monotona räkningar undviks (Skolverket 2003). Skulle kanske då utomhus-
matematiken kunna vara ytterligare en metod för att förklara problem för elever, ge
matematiken en verklighetsanknytning och samtidigt skapa variation i undervisningen?

På radio hörde jag om ett projekt i Malmö där man provat med att ha alla elever utomhus
en timme om dagen och då sett stora förbättringar av elevernas prestationer. Flera av mina
vänner har läst kurser i utomhuspedagogik och berättat för mig om vad de har gjort och vilka
möjligheter det har sett i denna undervisningsform vilket har varit mycket intressant. Att ta
med eleverna ut skulle i så fall kunna vara ett sätt att individualisera undervisningen och
anpassa den efter varje elev för att på så sätt ta hänsyn till vad som sägs i grundskolans
styrdokument Lpo 94; Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov (Skolverket 2000, s. 6).

Vilka möjligheter finns om man kombinerar utomhuspedagogiken med matematik-
undervisningen och ”skapar” det som jag har valt att kalla utomhusmatematik? Finns det
fördelar där som undervisningen inomhus inte kan ge, vilka övningar skulle man kunna
använda sig av, är det något som eleverna accepterar och används det av lärare ute på
skolorna idag?

Min egen förförståelse präglas mycket av det jag har sett och upplevt dels under min egen
skolgång men än mer från min tid på lärarutbildningen. Den bild av matematikundervisningen
som Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära visar på, stämmer väl överens med den bild av
undervisningen som bedrivs i matematik som jag sett under mina VFU-perioder1 under
lärarutbildningen. När det gäller utomhusmatematik så tror jag att undervisning utomhus i
allmänhet är mycket mer ovanligt under grundskolans senare år än under de tidigare åren, där

                                                  
1 VFU står för VerksamhetsFörlagd Utbildning och är de perioder som lärarstudenter är ute och observerar/deltar
i skolornas verksamheter.
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matematiken inte är något undantag. Jag tror snarare att det är ytterst få lärare som bedriver
någon form av undervisning utomhus i just matematik.

Jag hoppas att mitt examensarbete kan ge en inblick i utomhusmatematik och hur lärare
ser på det. Kanske kan det även ge en och annan lärare inspiration att prova på
utomhusmatematik.

1.2 Definition av utomhusmatematik
Vad är utomhusmatematik? Den definition av utomhusmatematik som jag använt mig av i
mitt examensarbete utgår från utomhuspedagogiken där man utomhus med praktiska övningar
skapar en helhetsupplevelse för eleverna i deras kontakt med utemiljön och föremål i den.

I normativ bemärkelse karaktäriseras utomhuspedagogik av handlingsinriktade lärande-
processer, ofta relaterade till aktiviteter i utemiljön. Dessa lärandemiljöer kan vara mer eller
mindre ostrukturerade, ett oförutsett möte med det okontrollerade men i fysisk mening mer
helhetsskapande sammanhang än klassrummets artificiella, ämnesindelade kontext.
Helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakt mellan den lärande och föremålet för
lärandet, utgör centrala aspekter av utomhuspedagogikens identitet (Dahlgren & Szczepanski
2001, s. 50).

Definitionen av utomhuspedagogik har jag preciserat för att den mer ska stämma överens med
mitt arbete genom att det ska vara matematikundervisning som sker utanför klassrummets
fyra väggar, alltså i utemiljön vilket t.ex. innebär att undervisningen sker på en plats utanför
klassrummet eller skolhuset, i skogen, vid en väg, i en park eller på skolgården.
Utomhusmatematiken sker alltså under bar himmel vilket utesluter aktiviteter som sker i
klassrummet eller som i någon form sker inomhus. Jag har även valt att exkludera alla former
av räknande i läroboken som sker utomhus.

Min egen definition av utomhusmatematik som jag haft som utgångspunkt i detta
examensarbete har varit att utomhusmatematik är någon typ av övning som innehåller någon
form av matematiska moment och där övningen sker utomhus.

1.3 Avgränsning av arbetet
Det övergripande syftet är att ta reda på hur lärare beskriver och resonerar kring
utomhusmatematik. Eftersom jag själv tänkt mig att jag ska undervisa på högstadiet har jag
valt att avgränsa mig till att endast ha med undervisande högstadielärare i matematik i
undersökningen. Jag har valt ett lärarperspektiv för att få kunskap om hur de lärare som
använder sig av utomhusmatematik resonerar, för att på så sätt se om det finns delar som jag i
min kommande lärarroll och undervisning kan använda mig av.

1.4 Syfte
Genom att beskriva och analysera hur undervisande matematiklärare på högstadiet uttrycker
sig om utomhusmatematik gällande exempelvis för-/nackdelar jämfört med ordinarie
undervisnings form, hur de organiserar arbetet, vilka områden och övningar som är lämpliga i
matematiken, hur de upplever att elever reagerat m.m. försöker jag ge en bild av hur lärare
som använder sig av utomhusmatematik resonerar. Det jag vill uppnå är att försöka beskriva
hur utomhusmatematik kan användas som ett komplement till ordinarie matematik-
undervisning, sett ur ett lärarperspektiv.
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1.5 Problemformulering

1. Hur beskriver och resonerar undervisande matematiklärare i grundskolans senare år
om utomhusmatematik och elevernas lärande?

2. Vad finns det för faktorer som undervisande matematiklärare i grundskolans senare år
lyfter fram som påverkar/avgör om lärare använder sig av utomhusmatematik?

3. Vilka utomhusmatematiska övningar ger undervisande matematiklärare i grundskolans
senare år exempel på?

1.6 Uppsatsens disposition
Här följer en kort sammanfattning av vad följande kapitel i uppsatsen handlar om.

Kapitel 2 är metodkapitlet där jag dels ger en övergripande bild av undersökningens
genomförande, dels en mer noggrann beskrivning av undersökningens tillvägagångssätt,
vilken metod som använts, hur data insamlats och bearbetats samt beskrivningar av analys-
förfarandet.

Kapitel 3 är resultat- och analyskapitlet där även litteratur som behandlar och belyser de
fenomen som jag tar upp2 är integrerad. Kapitlet består av fem avsnitt. Det första beskriver
mina sex intervjuade lärare, i det andra tar jag upp vad utomhusmatematik är i allmänhet, i det
tredje berättar jag om lärarnas roll och syn på utomhusmatematik samt vilken påverkan
kollegor och skolorganisation har. Det fjärde avsnittet behandlar uppgifter och övningar som
lärare kan använda sig av när man ska praktisera utomhusmatematik. I det sista avsnittet
sammanfattar jag de resultat som jag kommit fram till.

Kapitel 4 är diskussionskapitlet där jag själv funderar kring och diskuterar mina resultat.
Kapitlet består av tre avsnitt där det första är en metoddiskussion, det andra är en resultat-
diskussion och det tredje är förslag på annan forskning.

Uppsatsen avslutas med de referenser som jag använt i uppsatsen både när det gäller
litteratur och Internetadresser samt till sist bilagor i form av de intervjufrågor som jag använt
mig av och exempel på övningar som man kan använda sig av om man ska bedriva
utomhusmatematik.

                                                  
2 Detta innebär att det inte finns något friliggande, renodlat, litteratur- eller teorikapitel som annars är vanligt i
uppsatser.
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2. Metod
Här ges först en övergripande bild av undersökningens genomförande. Sedan kommer mer
djupgående beskrivningar av undersökningens tillvägagångssätt, vad gäller utformning och
genomförande samt en förklaring till de val jag har gjort rörande dessa. Kapitlet avslutas med
ett avsnitt där jag visar på hur jag försökt stärka kvaliteten på undersökningen.

2.1 Översiktlig beskrivning av undersökningsprocessen
Utifrån det som ges i blockboken till denna kurs3 samt med de tankar jag hade om vad jag
skulle vilja skriva om (se förra kapitlet) arbetade jag mig fram till ett intressant och inte så
belyst problemområde, utomhusmatematik ur ett lärarperspektiv, samt syfte och mål.
Eftersom området inte är så väl belyst och jag tänkte mig att beskriva och försöka förstå vad
som påverkar de lärare jag ämnade kontakta, föll mitt val på att göra en explorativ studie.
Detta innebär att man först gör den empiriska undersökningen och med utgångspunkt från
denna läser in sig på användbar och relevant teori.

Efter läsande i litteratur om vetenskapliga teorier och metoder samt diskussioner med
handledare kom jag fram till att anta ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv vilket bland
annat innebär att man uppmärksamt försöker tolka de många olika meningshorisonter som
finns i personers uttalanden för att försöka förstå vad de säger men även vad som ligger
bakom personernas uttalanden (Kvale 1997). Utifrån det hermeneutiska perspektivet blev en
kvalitativ studie lämplig. Med en kvalitativ studie försöker man se det man studerar inifrån
och med utgångspunkt från detta försöker man skapa en djupare och mer fullständig
uppfattning av den företeelse man studerar (Holme & Solvang 1997). Av de olika kvalitativa
angreppssätten som finns har jag valt att använda mig av intervjuer. Intervjuerna förbereddes
med frågor som skulle täcka de områden som syfte och problemformulering tar upp.

När intervjuförberedelserna var färdiga kontaktade jag ett antal lärare som jag bad att få
besöka och intervjua. De data som intervjuerna gav fungerade dels som grund för den
litteratursökning som sedan påbörjades, dels för att se vilka kompletterande frågor som
behövde ställas för att täcka mitt område bättre vid en uppföljande andra intervju. I
litteratursökningen, som skedde både via bibliotekens olika utbud och via Internet, sökte jag
efter teorier och modeller som kunde användas för att förstå och förklara men även beskriva
lärarnas svar.

Parallellt med litteraturstudierna, arbetade jag vidare med de data jag hade till förfogande,
nu i ljuset av det jag fått fram i mina litteraturstudier samt med min egen förförståelse. De
mest framträdande resultaten lyftes fram och tolkades med hjälp av den hermeneutiska cirkeln
och då med utgångspunkt från min förförståelse, det litteraturen givit samt de nya data som
tolkningsprocessen gav upphov till. Efter mer bearbetning av resultaten började en diskussion
växa fram och även de slutsatser som jag dragit.

Upplägget av examensarbetet, det vill säga i vilken ordning teori och empiri presenteras
har valts för att visa på och följa den arbetsgång som jag använt mig av (explorativ studie)
och för att det ska finnas tillräckligt med information för att någon ska kunna upprepa min
undersökning.

                                                  
3 Pedagogiskt Arbete 6
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2.2 Metodologi
Valet av metod måste alltid grunda sig på metodologiska grundantaganden. Metodologi
betyder ungefär det tänkande och de principer som ligger till grund för sättet att arbeta på
(Bjereld m.fl. 2002, s. 104). Dessa principer har sin bas i vetenskapsfilosofiska och
vetenskapsteoretiska antaganden. Metodologin blir här en brygga mellan vetenskapsteorin och
de metoder som har använts. Metodologin preciserar de vetenskapsteoretiska kriterierna och
sätter upp ramar för vilka konkreta metoder som blir lämpliga för forskaren att använda
(Bjereld m.fl. 2002). Det vetenskapsteoretiska perspektiv jag valt att använda mig av i mitt
examensarbete är ett hermeneutiskt perspektiv som ofta används inom humanvetenskapligt
orienterade områden.4

Hermeneutiken som kan sägas vara förståelse- eller tolkningslära, härstammar
ursprungligen från humanvetenskaperna som ett instrument för att tolka och förstå texter.
Dessa texter kan dels tolkas bokstavligt och då vara texter om intervjuer, dokument,
noteringar från deltagande observation, liksom andra forskares teorier och begrepps-
bildningar. Men hermeneutik kan även användas på områden för meningsfulla handlingar av
olika komplexitetsgrad, från individers enskilda aktioner till gruppaktiviteter, organisationer,
institutioner, etiska agerande med mera, alltså texter beskrivande praktikerns arbetsfält
(Alvesson & Sköldberg 1994). Allt det som ska tolkas oavsett vad det är har dock överförts
till text. Exempel på områden, historiskt sett, där texter och verk hermeneutiskt tolkas många
gånger är inom teologi (t.ex. bibeln) och juridik (ex lagböcker).

Alla tolkningar som görs i användandet av hermeneutik är subjektiva och sker utifrån den
förförståelse som tolkaren har enligt den hermeneutiska teorin. Förförståelsen är enligt denna
teori alltid närvarande i alla forskningens delar eftersom ingen förståelse kan komma
förutsättningslöst från noll, tabula rasa.5 Varje förståelse förutsätter istället att man hade en
annan förståelse innan, den tidigare förståelsen, en så kallad förförståelse, fördom eller
förkunskap (Allwood & Erikson 1999). Förförståelsen består av tolkarens livserfarenhet,
professionella erfarenhet, sammanlagda kunskaper, sociala och kulturella kompetens med
mera. Denna förförståelse ser man som en ”objektiv” utgångspunkt för sitt eget
forskningsarbete och det är omöjligt att i vardagliga situationer eller i forskning frigöra sig
från dessa subjektiva referensramar (Holme & Solvang 1997). Det gäller alltså att i sin
forskning visa på vilken förförståelse man själv haft så att läsaren på så sätt kan få en
uppfattning om varför man tolkat som man gjort.

En ”grundversion” av hermeneutisk tolkning är att man alternerar mellan dels textens del
och helhet, dels mellan förförståelsen och förståelsen. En viktig följd blir att ”fakta” aldrig är
rena, oförmedlade, ursprungliga som t.ex. i grundad teori eller fenomenologi. Fakta är alltid
förmedlade och kan ses som resultat av olika tolkningar. Det centrala blir i stället förståelsen
av texten, i bokstavlig och/eller bildlig bemärkelse (Alvesson & Sköldberg 1994) där syftet är
att vinna en giltig och gemensam förståelse för en texts mening.

Denna hermeneutiska ”grundversion” kan liknas vid en cirkel. Forskaren brukar börja
med att först läsa igenom exempelvis intervjun några gånger för att skaffa sig en mer eller
mindre allmän mening (förståelse) av textinnehållet. Sedan delar man upp texten i delar, i
vissa teman och särtryck, där man sedan försöker utveckla (tolka) deras mening. Här får oftast

                                                  
4 I humanvetenskapliga områden står språk i vid mening i centrum; talat och skrivet språk, kroppsspråk, bild och
form, musik och dans, i centrum. I människans språk finns (oftast) en intention, en avsikt som är riktad mot
något, någon eller några, människan kommunicerar. Alla människans språkliga uttryck kan tolkas och förstås
och tolkning i syfte att förstå är humanvetenskapens huvuduppgift. Det humanvetenskapliga alternativet tar fasta
på människans egenart, på hennes livsmål och värderingar. (Stensmo 2002)
5 En slät griffeltavla. Människan har alltid med sig tidigare kunskaper (förkunskaper/förförståelse) och kan ej ses
som en slät griffeltavla.
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forskaren gå till litteraturen för att få en fördjupad förståelse. Efter det återvänder forskaren
till den mer övergripande meningen av intervjun i ljuset av delarnas fördjupade mening och
en ny förståelse (tolkning) sker. Cirkelprocessen kan sedan i princip pågå i det oändliga men
upphör i praktiken när forskaren kommit fram till en rimlig mening, en giltig enhetlig mening,
fri från inre motsägelser (Kvale 1997). Denna cirkel brukar kallas den hermeneutiska cirkeln
eller hermeneutiska spiralen.

Eftersom det hermeneutiska perspektivet är användbart för att förstå mänskliga handlingar
och beteenden passar detta perspektiv bra för mitt examensarbete då jag vill beskriva och
försöka förstå hur lärare ser på utomhusmatematik och vad som påverkar dem. Det passar
även bra för mitt explorativa upplägg där jag alternerar mellan de empiriska data jag samlat in
och den litteratur som jag läser in mig på för att på ett bättre sätt kunna förstå den empiriska
datan. Min förförståelse har påverkats av min egen skolgång men särskilt av det jag sett och
upplevt under min tid på lärarutbildningen. Utomhuspedagogik och då även utomhus-
matematik tror jag i allmänhet är mer vanligt i grundskolans tidigare år än i de senare. Min
uppfattning är att det är ytterst få lärare som använder sig av utomhuspedagogik med
inriktning på matematik, utomhusmatematik.

2.3 Val av metod
Enkelt uttryckt är metod en beskrivning av hur man gör för att besvara sina frågeställningar.
Valet av metod är inte en fråga om vilken social verklighet som ska studeras utan arten på den
frågeställning och syfte som kan väckas i relation till problemet, och om man med den kan få
svar på sina frågor (Bryman 1997).

Kvalitativa metoder är ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt med den gemensamma
egenskapen att de inte är kvantitativa, dvs. man försöker inte kvantifiera undersöknings-
materialet och uttrycka resultatet i siffror. Av termen ”kvalitet” kan man utläsa att forskaren
är intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har. Kunskap om dessa
kvaliteter eller egenskaper hjälper oss att förstå företeelsen (Bjereld m.fl. 2002). Fram-
trädande begrepp som märks i det kvalitativa perspektivet är innebörd (mening), kontext och
process. Med innebörd avses intresset för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en
omgivande verklighet i förhållande till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Kontext avser
att det är människan i situationer som studeras och att hänsyn tas till miljön. Processer som
t.ex. skeenden och förlopp karaktäriserar kvalitativ forskning snarare än produkter och resultat
som är mer vanligt i kvantitativa undersökningar (Backman 1998).

Eftersom jag valt ett hermeneutiskt perspektiv i examensarbetet där förståelse och
tolkning är centralt samtidigt som syftet med examensarbetet är att beskriva hur lärare
uttrycker sig om utomhusmatematik och förstå vad som påverkar dem i deras användning av
utomhusmatematik, ansåg jag att en kvalitativ metod skulle kunna hjälpa mig att finna svar på
mina uppställda frågeställningar. Genom kvalitativa undersökningar som är mer herme-
neutiskt tolkande är avsikten inte att generalisera de empiriska resultaten utan att de istället
ger ny kunskap, ökad förståelse och fördjupad insikt baserad på genomtänkta tolkningar
(Lindblad 1998). Det finns dock många olika kvalitativa metoder att välja mellan, bland annat
aktionsforskning, fallstudie, livshistorieundersökning och intervju.

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Det är en unikt känslig och kraftfull
metod för att fånga erfarenheter och innebörder av undersökningspersonens vardagsvärld.
Genom intervjun kan de intervjuade informanterna förmedla sin situation till andra ur ett eget
perspektiv med sina egna ord (Kvale 1997). Det vetenskapsteoretiska perspektivet som jag
valt (hermeneutiskt) medför ett förhållningssätt till intervju som innebär att lyssna till de olika
meningshistorierna som ryms i den intervjuades uttalanden, att uppmärksamma möjligheten



13

att ständigt kunna göra nya tolkningar inom den hermeneutiska cirkeln. Samtidigt beaktas
även de antaganden som ligger bakom intervjupersonens svar respektive intervjuarens frågor
(Kvale 1997).

Utifrån syftet med examensarbetet och studium av de olika metoderna har jag valt intervju
som den huvudsakliga metoden för att insamla data om utomhusmatematik av utvalda lärare.
Metoden hjälpte mig att få data om ämnet, både grundlig och mer djupgående, direkt från
lärarna. Jag fick möjlighet att träffa dem personligen så jag kunde bilda mig en uppfattning
om i vilken miljö lärarna undervisade. Tidsaspekten spelande även in eftersom jag på kort tid
kunde få tillgång till mycket data, samt möjligheter att intervjua lärarna fler gånger om de gav
svar som under bearbetningen av data behövde klargöras eller utvecklas mera.

2.4 Om den explorativa ansatsen
Vid kvalitativ forskning förespråkas ofta en forskningsstrategi som är öppen och
ostrukturerad i stället för en strategi där man i detalj bestämt allt i förväg beträffande vad som
ska studeras och hur man ska bära sig åt. Detta mer ostrukturerade upplägg medför ofta att
man undviker att specificera lämpliga teorier och modeller i förväg på grund av risken att dra
förhastade slutsatser samt skapa en felaktig förhandsbild av de frågor som ska studeras.
Skissering av den teoretiska ramen i form av teorier och modeller betraktas som en fas som
äger rum i slutet av informationsinsamlandet i stället för innan det. Genom att inte använda
sig av teorier som förelöpare för undersökningen menar forskare att man inte får en felaktig
bild av det som studeras eftersom en på förhand vald teori eller modell kanske inte speglar
aktörernas uppfattningar om vad som sker och vad som är viktigt. Det finns risk att man blir
låst i sitt tankesätt och då missar oväntade och spännande ämnesområden som man inte skulle
ha hittat om man i förväg bestämt sig att genomföra en strukturerad undersökning (Bryman
1997). En sådan ostrukturerad strategi kan kallas explorativ där explorativ kan översättas med
utforskade eller undersökande. Med explorativ ansats menas att man inriktar sig på att
undersöka ett område där kunskaperna kring området som är av intresse är små eller
obefintliga och när ett problem är mångfacetterat och man har en oklar uppfattning om vilka
modeller och teorier som är tillämpliga samt vilka egenskaper och relationer som är viktiga.
En explorativ undersökning ska vara elastisk så att den kan anpassas till de resultat och
kunskaper man som forskare får under arbetets gång (Wiedersheim & Eriksson 1991). Denna
typ av undersökning görs ofta för att ge en grundläggande kunskap och förståelse av
problemet (Goldkuhl 1998).

I mitt examensarbete har jag använt en explorativ ansats efter att ha valt problemområde,
formulerat en frågeställning samt valt teoretiskt perspektiv och metod. Jag genomförde inte en
litteraturstudie innan de empiriska undersökningarna, vilket är vanligt att göra, utan
begränsade mig till litteratur bara för att få en bild av ämnet och kunna konstruera intervju-
frågor. De data som jag sedan erhöll under intervjuerna och de resultat bearbetningen av dem
gav lät jag sedan styra vad jag behövde läsa för att kunna beskriva och förstå de olika lärarnas
svar. Detta har medfört att jag valt att integrera mitt empiriska resultat- och analyskapitel med
litteratur som behandlar och belyser de fenomen som studeras för att visa på arbetsgången i
mitt examensarbete.
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2.5 Urval
Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del i undersökningen. Ett felaktigt urval av
individer kan leda till att hela undersökningen blir värdelös i relation till den utgångspunkt
som fanns från början. För att undvika det är urvalet vid aktionsforskning, fallstudier,
livshistorier och även normalt intervjuer strategiskt. Det innebär att man bestämmer sig för att
fokusera sin studie på informanter och datakällor som man vet något om på förhand och som
man också vet är tillgängliga (Stensmo 2002). För att enklare kunna jämföra flera olika
informanter med varandra samt försöka ge sin studie bredd och djup finns det några saker
man bör ha i åtanke. För det första så vill man ha ett så stort informationsinnehåll som möjligt
genom att försäkra sig om största möjliga variation i urvalet, med avseende på kön, ålder,
utbildning, arbetsplats, hemstad med mera. På det viset kan man få in data om samma sak fast
med helt olika förutsättningar vilket ger en bredd. För det andra kan informationsinnehållet
ökas genom att välja intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med
kunskaper om de företeelser som ska undersökas. Detta inkluderar personer som är mer
medvetna än andra eller som brukar reflektera över sin situation (Holme & Solvang 1997).

Omfattningen av material och urvalet som man behöver samla in för sin studie beror på en
mängd faktorer som till exempel:

• Forskningsfrågorna man ställt
• Den design man har valt
• Vad för datainsamlingsmetod man har valt
• Den tid man har till förfogande
• Antalet personer som innefattas av datainsamlingen
• Vilka databearbetningsresurser man har till förfogande
• Vilka generaliseringsmöjligheter man vill uppnå
• Vilket tillträde (access) man har till de data man samlat in

Alla dessa faktorer måste vägas mot varandra då man bestämmer sig för urval av informanter
(Stensmo 2002).

Det primära i mitt urval var att de informanter (lärare) som skulle vara med i under-
sökningen har erfarenhet av utomhusmatematik. Detta för att de ska kunna ge mig en så
detaljerad bild av utomhusmatematiken som möjligt i intervjuerna. Informanterna skulle även
vara matematiklärare som undervisar på grundskolans senare år. Genom eget letande, tips från
kamrater och diskussioner med lärare jag känner fick jag kontakt med sex lärare. Dessa lärare
hade alla arbetat med utomhusmatematik och de gick alla med på att delta i min under-
sökning. En annan fördel med de sex lärare jag fick kontakt med var att bland dem fanns en
spridning i ålder, kön, tid som yrkesverksam lärare, arbetsplats och hemort. Genom att lärarna
arbetar på olika skolor, lokaliserade på olika ställen i Mellansverige motverkas risken för att
några särskilda omständigheter som råder på en skola eller ort påverkar de övriga.
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2.6 Datainsamlingen
2.6.1 Konstruktion av intervjufrågor
Parallellt med genomförandet av urvalet förbereddes datainsamlingen genom att jag arbetade
fram en intervjuguide med intervjufrågor.6 En intervjuguide kan beskriva i stort de ämnen
som ska täckas upp under intervjun men kan också innehålla en rad omsorgsfullt formulerade
frågor (Kvale 1997) som ska kunna täcka in syftet och målet med arbetet. Efter en del
studerande i litteratur och en del diskuterande med handledare kom jag fram till ett antal
frågor. Utifrån det vetenskapsteoretiska perspektivet, den valda metoden och explorativa
ansatsen blev frågorna öppna7 om än strukturerade i en viss bestämd ordning där vissa frågor
tillhör samma område. Frågorna kan ses som huvudfrågor som efter att en av dem ställts följs
upp med tillräckligt många följdfrågor för att uttömma området.

2.6.2 Intervjuförfarandet
Samtliga lärare tog jag kontakt med via telefon. Under samtalet frågade jag om de ville
medverka som informanter i min undersökning och delge sina tankar och funderingar kring
det valda ämnet genom att bli intervjuade. Jag förklarade syftet med undersökningen, vad den
ska leda till, samt bad om deras tillstånd att få ”banda” intervjun så att jag sedan enkelt skulle
kunna transkribera den. Alla lärarna gav sitt samtycke till att deltaga i min undersökning så vi
bestämde även vid detta tillfälle tid och plats för intervjun.8

Vid intervjutillfället började jag med att återigen berätta om syfte och försöka klargöra
och besvara eventuella frågor om vad examensarbetet skulle handla om. Jag gick igenom hur
intervjun skulle gå till och hur jag tänkte använda materialet (transkribering och sedan
analys). Vidare meddelade jag att namn eller annan information som skulle kunna identifiera
dem (exempelvis namn på deras skola, närliggande kända platser etc.) kommer att ändras i
den transkriberade intervjun för att anonymiteten ska bevaras till fullo. Jag gav även lärarna
information om att jag kommer skicka intervjun i sin helhet (transkriberad) till dem så att de
själva kan läsa igenom den och se om det är något som de vill lägga till eller eventuellt ändra
som kanske blivit fel i intervjun. Till sista bad jag även om deras godkännande att jag skulle
kunna återkomma till dem efter intervjutillfället med fler frågor för att eventuellt kunna
förtydliga områden som kanske inte blivit tillräckligt belysta (Vetenskapsrådet 2002).

Första intervjun med varje lärare skedde i början av juni på dagtid, på lärarnas skolor i ett
rum som lärarna själva fått välja. Intervjuerna tog 25-40 minuter att genomföra. Påföljande
kompletterande intervjuer genomfördes i mitten av september på samma sätt som den första
intervjun och tog 20-50 minuter.

De intervjuade lärarna har efter intervjutillfällena fått den transkriberade intervjun
skickade till sig så att de kunnat läsa igenom den och lägga till, förtydliga eller ändra delar
som de ansett vara avsaknade, otillräckliga eller felaktiga.

                                                  
6 Se Bilaga A – Intervjufrågorna som användes vid första intervjun.
7 Med öppna frågor menar jag frågor där det är tänkt att den intervjuade ska svara med ett beskrivande svar.
8 Detta ordningsförfarande har jag använt mig av för att uppfylla krav enligt de forskningsetiska principerna;
Informationskrav – vad forskningens syfte är, Samtyckeskrav – deltagaren har rätt att själva bestämma över sin
medverkan, Konfidentialitetskrav – personerna i undersökningen ska ej kunna identifieras av läsaren,
Nyttjandekrav – insamlade uppgifter får endast användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002)
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2.7 Hur insamlade data bearbetats
Intervjuerna som spelats in på band, i mitt fall, transkriberas sedan. En möjlig riktlinje för hur
redigeringen ska gå till, som ger rättvisa åt intervjupersonerna, är att föreställa sig hur de
själva skulle ha velat formulera sig i skrift. Graden av detaljrikedom beror dock på vad de
transkriberade intervjuerna ska användas till. Ska de exempelvis ge ett allmänt uttryck av
intervjupersonens åsikter kan det vara på sin plats med omformuleringar och koncentration av
uttalandena. Även då analysen ska ske genom kategorisering eller koncentrering av meningen
som sagts, kan det vara önskvärt med en viss redigering av utskriften. Vid transkribering av
intervjuer som ska fungera som material för sociolingvistisk eller psykologisk analys måste
däremot intervjun vara återgiven i ordagrann form där alltså till exempel ”hm” och andra ljud
som kan sägas under en intervju ska vara med (Kvale 1997).

De stora mängder data som efterhand samlas in måste reduceras och senare presenteras på
ett sådant sätt att resultatet blir läsbart för dem som tar del av studien eller undersökningen.
Detta innebär att man inte redovisar alla data utan gör ett urval utifrån bestämda principer.
Detta urval görs genom att data kodas. Kodningen ser olika ut beroende på om datan har
kvantitativ eller kvalitativ karaktär.

Kodningen av kvalitativa data innebär att man läser igenom sina transkriberade intervjuer,
öppna enkätfrågor, dagbok etc. och sorterar dem eller delar av dem. Sedan fortsätter forskaren
bearbetningen av de enskilda intervjuerna och bryter då ned materialet till analysenheter.
Dessa analysenheter kategoriseras genom att forskaren tolkar dem, sammanfattar och/eller
tydliggör dem. Kategorierna sammanförs därefter till teman. Därefter relaterar forskaren de
olika temana till varandra och försöker tolka sammanhang. Detta sista steg kan ses som en
analytisk fas. Här undersöker forskaren hur kategorierna och temana förhåller sig till en
sammanhängande helhet; man söker förstå enskilda utsagor i ett sammanhang som har en
begriplig innebörd. Detta innebär att forskaren upptäcker och lyfter fram innebörder som till
en början är dolda för både aktörerna (den intervjuade) och forskaren själv (Stensmo 2002).
Detta visar på hur man i praktiken arbetar med ett material på ett hermeneutiskt sätt.

Jag valde, när jag transkriberade intervjuerna, att inte skriva ner dem helt ordagrant på
grund av att det kan bli enklare för läsaren att senare ta del av examensarbetet om exempelvis
”hm” och andra liknande ord uteslutits. Jag ville inte heller att de intervjuade lärarna skulle
känna sig dumma eftersom rent talspråk nedskrivet kan se underligt ut. Kvale (1997) skriver
att om intervjun skrivs ut ordagrant kan den framstå som osammanhängande och förvirrat tal.
Det finns då en risk att den intervjuade kan bli sårad och avvisa ytterligare samarbete eller
inte gå med på att intervjun får användas.

De transkriberade intervjuerna har jag sedan bearbetat med hjälp av den hermeneutiska
cirkeln (se Metodologin kap 2.2.) och då tagit hänsyn till min förförståelse och det explorativa
upplägget. I praktiken innebär det att jag läste igenom intervjuerna ett antal gånger för att
skapa mig en bild av vad de handlade om. Jag tog sedan ut analysenheter (svaren på de olika
frågorna) ur intervjuerna vilka jag sammanförde i olika kategorier/teman (exempelvis fördelar
med utomhusmatematik). De kategorier/teman som jag ansåg vara relevanta för min under-
söknings syfte och problemformulering, områden som jag ansåg ej vara tillräckligt belysta
samt svar som gjort mig nyfiken, valde jag att fördjupa mig i vid de kompletterande
intervjutillfällena med informanterna. Dessa områden fördjupade jag mig sedan i genom att
dels försöka tolka samt dels se vad olika andra källor som exempelvis litteratur och Internet
kunde bidra med. Efter dessa studier återvände jag till intervjuerna i sin helhet för att se vad
de kompletterande intervjuerna behövde innehålla.9 Med den nya information som de
kompletterande intervjuerna gav återvände jag till att titta på delar av intervjuerna, försöka

                                                  
9 Se Bilaga B – Kompletterande intervjufrågor.
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tolka dem, söka i litteratur och sedan återigen försöka se helheten i materialet. Jag arbetade
med materialet med hjälp av den hermeneutiska cirkeln tills jag ansåg att jag, utifrån min
förförståelse, kommit fram till de rimligaste tolkningarna. Utifrån dessa rimligaste tolkningar
har jag formulerat mina resultat, diskuterat kring dem och dragit mina slutsatser.

2.8 Undersökningens tillförlitlighet och kvalitet
Vilken metod man än väljer att använda för insamlingen av data, måste man kritiskt granska
den för att avgöra hur noggrant, pålitligt och giltigt det resultat är som man får fram.
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller ett
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen men i övrigt under lika omständigheter
(Bell 2000). Det finns många faktorer som påverkar reliabiliteten. Om en god personkemi
utvecklas mellan intervjuare och intervjuad kan det i många fall ha stor betydelse för vilka
svar som den intervjuade ger. Forskaren kan även välja att intervjua samma person två gånger
för att minimera risken att tillfällighetsfaktorer (stress, trötthet, dåligt humör) påverkar svaren
vid det första intervjutillfället (Bjereld m.fl. 2002).

För att en studie ska vara reliabel10 krävs att någon med samma förutsättningar och
erfarenheter som jag kan göra samma examensarbete under samma förutsättningar. Det är
alltså näst intill omöjligt att återskapa samma omständigheter för att få fram samma resultat
som jag har fått. Metoder som jag använt mig av för att stärka reliabiliteten är att göra en
noggrann metodbeskrivning över hur jag har gått tillväga, klargöra de teoretiska begrepp jag
använt mig av, försökt utföra så precisa intervjuer som möjligt med påföljande
transkriberingar, redogjort för min förförståelse samt bifogat material som jag använt mig av,
exempelvis intervjufrågor.

Validitet kan ungefär översättas med graden av överensstämmelse mellan den teoretiska
och den operationella definitionen eller, mindre teoretiskt uttryckt, i vilken utsträckning man
undersöker det man avser att undersöka (Bjereld m.fl. 2002). Med andra ord är validitet ett
mått på om den fråga man ställer, mäter eller beskriver det man vill att den ska göra. Om
reliabiliteten är hög behöver det inte nödvändigtvis betyda att validiteten är det. En fråga kan
faktiskt ge samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta det den var avsedd för (Bell
2000).

Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning av
regler, till ett skriftspråk med en helt annan uppsättning av regler. De transkriberade
intervjuerna är inte kopior eller representationer av någon ursprunglig verklighet utan är
tolkade konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna syften. Att svara på
frågan vilken som är den riktiga utskriften är mer eller mindre omöjligt. Det finns ingen sann,
objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form utan den transkriberade intervjun får
anpassas efter vilket som lämpar sig bäst för forskningssyftet. Ordagranna återgivningar krävs
om det ska göras språkliga analyser men en mer litterär stil blir lättare att använda om man
ska förmedla intervjupersonens svar till läsaren (Kvale 1997). Ett sätt att se till att det som
transkriberats verkligen är det som sagt, är att använda sig av ”respondent validation” vilket
innebär att det som transkriberats återförs till de intervjuade individerna så att de kan läsa
igenom det och bedöma riktigheten i det som skrivits (Larsson 1994).

Validiteten i mitt examensarbete är beroende av ett flertal faktorer och jag har försökt att
vara så korrekt som möjligt för att på så sätt stärka validiteten. Intervjuerna och dess frågor
förberedde jag med litteratur och med diskussioner med min handledare för att de skulle
stämma in med mål och syfte. De personer som jag valt att intervjua har jag valt för att de på
bästa möjliga sätt ska kunna ge adekvata svar med god kvalitet och hög trovärdighet.

                                                  
10 Att man kan lita på studien/undersökningen Ett annat ord är intersubjektivitet.
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Intervjuförfarandet och transkriberandet har jag försökt genomföra på så sätt att validiteten
från intervjupersonernas svar ej ska ha försämrats på vägen, bland annat genom att jag
använde mig av respondent validering (se tidigare). Med hjälp av litteraturen och i
diskussioner med handledare har jag genomarbetat de transkriberade intervjuerna ett flertal
gånger för att resultaten och slutsatserna ska stämma med de frågeställningar som jag ställde
upp från början.

Generalisering innebär att försöka härleda en allmän slutsats ur enskilda exempel
(Pedagogisk uppslagsbok 1996). I kvantitativa undersökningar är det ofta en mängd personer
som blir tillfrågande i någon form och urvalet av personerna är i många fall slumpmässigt.
Det finns även ett flertal metoder att välja ut personer till en undersökning så att slumpen
minimeras och att man från ett urval av individer som deltagit i undersökningen sedan kan
föra över resultatet av den på hela populationen. Bra exempel är de undersökningar som görs
inför varje val där ett antal individer (ett urval) får besvara vad de ska rösta på för parti för att
sedan föra över deras svar på hela befolkningen (populationen).

Kvalitativa studier omfattar oftast inte så många informanter och i många fall har
forskaren valt ut personerna som deltar på grund av någon orsak vilket gör att statistiska
generaliseringar ej kan göras. I stället får forskaren generalisera utifrån de personer som han
eller hon valt. En forskare som förlitar sig på ostrukturerade intervjuer inom den kvalitativa
forskningen är något mindre utsatt eller känslig för anklagelser om begränsad generaliser-
barhet, eftersom respondenterna (de intervjuade) ofta hämtas från flera olika sociala och
geografiska miljöer (Bryman 1997). De intervjuade individerna är i många fall väl beskrivna,
efter att forskaren intervjuat dem, observerat dem med mera, vilket gör att personer som läser
rapporten har möjlighet att få en god bild av personerna så att de själva kan relatera till
personerna som beskrivs.

Ett viktigt kriterium för att bedöma fördelarna med fallstudie är i vilken utsträckning de olika
detaljerna som framkommer är relevanta och tillräckliga för att en läsare i en liknande situation
ska kunna relatera sitt eget beteende och sina egna beslut till det som beskrivs i fallstudien. Att
på så sätt kunna relatera utifrån ett enskilt fall är viktigare än att man kan generalisera utifrån det
(Bell 2000 s. 152).

Det blir alltså läsaren istället för forskaren som står för generaliseringen, alltså om det resultat
som forskaren presenterat genom sitt arbete stämmer in på läsarens egna erfarenheter och att
läsaren utifrån det kan relatera till sig själv eller andra.

Eftersom mitt examensarbete endast bygger på sex informanters berättelser som jag själv
valt ut finns det inga möjligheter att göra några statistiska generaliseringar över alla lärare
eller ens någon del av lärarkåren.
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3. Resultat och analys
Resultatkapitlet inleds med en beskrivning av informanterna och deras lärarkarriärer. Därefter
analyseras och presenteras resultaten av intervjuerna. Analysdelen är uppdelad i tre delar.
Först kommer Utomhusmatematik som beskriver vad utomhusmatematik innebär för lärarna
samt vad de ser för fördelar/nackdelar med den undervisningsmetoden. Det andra avsnittet,
Lärarna och utomhusmatematiken, tar upp hur lärarna använder sig av utomhusmatematik,
hur kollegor omkring dem ser på utomhusmatematik och vilka faktorer i skolan som påverkar
utomhusmatematikundervisning. Det tredje avsnittet, Eleverna och utomhusmatematiken,
behandlar vad eleverna tyckt och hur de reagerat vid utomhusmatematiklektioner samt hur det
matematiska lärandet påverkats av utomhusmatematik. Det fjärde avsnittet, Exempel på
utomhusmatematiska övningar, beskriver övningar uppdelade i åtta områden som kan
användas vid utomhusmatematiska moment. Kapitlet avslutas med ett avsnitt, Resultat-
sammanfattning, där de mer övergripande faktorerna i resultatkapitlet sammanfattas.

3.1 Beskrivning av lärarna
Beskrivningarna av lärarna är baserade på den information de givit under intervjuerna.

3.1.1 Anneli
Anneli är strax över 35 år och har jobbat som lärare i snart 10 år. Innan hon utbildade sig till
lärare var hon biolog men fortbildade sig sedan till NO-lärare11, mot grundskolans senare år.
Anneli är alltså inte behörig i matematik men har under hela sin lärarkarriär undervisat i
ämnet. Under sina år som lärare har Anneli arbetat på två skolor.

Den första skolan var en högstadieskola med ca 300 elever där skolan ligger i utkanten av
ett samhälle med närhet till skog vilket gjort att det alltid varit lätt att komma ut i naturen.
Skolan använde sig av nivågruppering12 i kärnämnena under en period men gick senare
tillbaka till heterogena13 grupper. I Annelis arbetslag var de två matematiklärare men eftersom
de hade helt skilda och olika elevgrupper förekom inget direkt samarbete mellan dem vilket
medförde att Anneli kunde lägga upp sin undervisning som hon ville. Samhället där skolan är
belägen ligger i en liten kommun i södra Mellansverige. Anneli arbetade på denna skola i två
till tre år.

På sin nuvarande skola som är en femparallellig F-914 skola är Anneli ensam matematik-
lärare i sitt arbetslag. Tidigare har de varit två matematiklärare men som läget är nu är Anneli
ensam vilket medfört att hon även på denna skola kan lägga upp sin undervisning precis som
hon vill. Vid planeringen av matematiken, berättar Anneli, styr läroboken vilka avsnitt som
ska räknas men siktet är inställt på år nio och de mål som där ska uppnås. Även på denna
skola har de tidigare använt sig av nivågruppering men återgått till heterogena grupper. Dock
har skolan parallellagt lektionerna så att specialundervisning med de ”svagaste” eleverna har
kunnat bedrivas vid behov. Skolan ligger mycket nära skog och natur vilket även här bidragit
till, uppger Anneli, att det har varit lätt att gå ut och ta del av vad naturen har att ge. Både
denna skola och den skola Anneli arbetade på tidigare har varit öppna för nytänkande och
lärarna har kunnat prova på nya metoder.

                                                  
11 NO står för naturorienterade ämnen vilka inkluderar ämnena fysik, kemi och biologi.
12 Nivågruppering innebär att eleverna delas in i olika grupper efter vilka kunskaper de har i olika ämnen. Det
vanligaste är (om eleverna blir nivågrupperade) att det sker i kärnämnen; matematik, engelska och svenska.
13 Med heterogena grupper menar man att grupperna inte blivit uppdelade efter kunskapsnivå.
14 Femparallellig F-9 skola innebär att det finns elever i klasser från förskolan till och med till år nio och att det
finns fem klasser per årskurs.
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Anneli undervisar på sin nuvarande skola i alla NO-ämnen, matematik och teknik.
Matematiken och NO-ämnena ser Anneli som huvudämnen eftersom hon har mest lektionstid
i dem jämfört med teknik. Gällande matematik och NO så har Anneli lika mycket
undervisning i båda. Undervisningen bedrivs alltid i helklass vilket innebär 23-26 elever. Vid
några av lektionerna medverkar en resurslärare vilket medför att Anneli då ibland delar upp
klassen så att det blir halvklass. Inget ämne tar mer tid än något annat utan det varierar lite
beroende på vad som ska göras i ämnet. Uppstarter tar alltid mer tid (gäller NO-ämnena)
medan matematik tar mer tid när Anneli bestämmer sig för att det ska få göra det, exempelvis
när hon testar nya metoder eller använder mer praktisk matematik.

3.1.2 Magnus
Magnus är något över 40 år och är adjunkt i fysik. Han har även behörighet i matematik och
kemi. I drygt 15 år har Magnus varit undervisande lärare och under de åren har han varit på
två skolor och jobbat ungefär lika länge på varje skola.

Den första skola Magnus arbetade på ligger i ett mindre samhälle i en större kommun i
Mellansverige. Skolan ligger i utkanten av samhället och har bra naturmöjligheter runt
omkring, mestadels i form av grässlätter. Skolan är en fyrparallellig 7-9 skola med cirka 350
elever. Under den period som Magnus jobbade på skolan använde sig skolan av den
nivågruppering i matematik som fanns i hela Sverige fram till början på 1990-talet i form av
allmän och särskild kurs. Magnus berättar att något ämnesövergripande tematiskt arbete inte
skedde i någon organiserad form, utan att det var helt upp till inblandade lärare att utföra på
eget bevåg. Arbetslagen har varierat i storlek men det vanligaste var att det var fyra klasser på
ett arbetslag. Så länge som de förändringar arbetslaget velat göra inte kostat något har det
varit mer eller mindre fritt fram att göra vad man velat men annars har det varit svårt att
genomföra något på grund av resursbrist. I arbetslaget har det var två eller tre matematiklärare
och de har tillsammans med övriga arbetslags matematiklärare haft en gemensam
grovplanering över matematikkursen och även haft gemensamma prov. Utöver grovp-
laneringen så har varje lärare kunnat lägga upp sin undervisning precis som denne velat.

Magnus nuvarande skola är också en fyrparallellig 7-9 skola med ungefär 350 elever.
Geografiskt ligger skolan i samma kommun som den första skolan men denna skola ligger
centralt i en större stad. Skolan ligger i ett skogparti vilket även här gör att naturmöjligheterna
är goda. Det har under årens lopp varierat när det gäller nivågruppering på skolan men som
det är nu så är det inte nivågrupperat, efter lärarnas önskemål. Inte heller här sker något
ämnesövergripande arbete utan det är upp till lärarna. Arbetslagen har varierat gällande
storlek och uppbyggnad men sedan några år tillbaka så är det sex klasser (två klasser per
årskurs) som tillhör varje arbetslag. I arbetslaget är det tre matematiklärare och dessa
tillsammans med det andra arbetslagets matematiklärare gör en gemensam grovplanering över
varje termins innehåll i matematikkursen. De har även gemensamma prov. Varje lärare kan
sedan lägga upp sin undervisning efter sina elevgrupper och egna önskemål.

Just nu undervisar Magnus i fysik och matematik och har ungefär lika många timmar i
båda ämnena. Magnus ser båda som sina huvudämnen och gör ingen skillnad mellan dem.
När det gäller tid så berättar Magnus att fysiken tar mycket mer tid i anspråk i första hand på
grund av att fysiken innehåller så många saker som man måste hålla reda på och se till att de
fungerar och i andra hand de laborationer som undervisningen kräver. Gruppstorlekarna både
i matematik och fysik ligger precis runt 20 och är heterogena. Grupperna är sammansatta för
att fungera socialt vilket har gjort att spridningen på kunskapsnivån bland eleverna i
grupperna kan vara stor.
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3.1.3 Henrik
Henrik är runt 50 år och är utbildad matematik- och fysiklärare, vilket han har jobbat som i
knappt 20 år. Innan Henrik började jobba på den skola som han är på idag har han jobbat på
två andra skolor i ungefär fem år. Dessa båda tidigare skolor påminner mycket om varandra.
De ligger tämligen centralt i var sin stad, den ena i södra Sverige och den andra i östra. De är
båda fem/sex parallelliga högstadieskolor. Klimaten på skolorna har varit tufft genom att det
varit mycket konflikter mellan elever samt att många elever har kommit från socialt tungt
belastade områden vilket medfört mycket sociala problem även i skolan. I praktiken innebar
det exempelvis att lärarna fick hålla järnkoll på eleverna, berättar Henrik, för annars kunde
vad som helst hända. Lärarna gick också alltid två och två som rastvakter för att öka sin
personliga säkerhet. Runt skolorna finns det ingen direkt natur att tala om. Lärarna arbetar i
arbetslag och som kontrast mot skolmiljön och många av eleverna säger Henrik så är de
väldigt hängivna och ambitiösa. De lärare som ”inte överlevde” slutade ganska fort medan de
som blivit kvar är ett väl sammansvetsat gäng. Undervisningen som bedrivs sker i en mycket
traditionell form av typen katederundervisning och där har som sagts tidigare, mycket krut
lagts på att hålla ordning i klassen berättar Henrik.

Den skola Henrik arbetar på idag är helt annorlunda. Skolan ligger i utkanten av en ort i
östra Mellansverige med mycket varierad natur precis runt hörnet. Denna skola är ett tre-
parallelligt högstadium med cirka 220 elever och har ett mycket lugnare elevklimat jämfört
med Henriks tidigare skolor. Skolan använder sig av nivågruppering i kärnämnena.
Arbetslagen är horisontella vilket innebär att det är ett arbetslag per årskurs.

Idag undervisar Henrik i matematik, fysik och teknik men ser inget av ämnena som något
huvudämne och gör därmed ingen skillnad mellan dem. De tar också ungefär lika mycket tid i
anspråk. Henrik har tre grupper i matematik, tre i fysik samt fyra grupper i teknik där varje
grupp består av cirka 25 elever. Det finns dock undantag, för den grupp i matematik som
innehåller de ”starkaste” eleverna kan gruppstorleken gå upp till 34 medan gruppen med de
”svagaste” innehåller omkring 7-8 elever. Matematiklärarna försöker genomföra ett
gemensamt prov per termin. Utöver det så lägger var och en av lärarna upp sin undervisning
som den vill, berättar Henrik, eftersom varje lärare har så vitt skilda elevgrupper som följd av
nivågrupperingen.

3.1.4 Johan
Johan är runt 60 år och är från början utbildad till kemiingenjör vilket han jobbade som under
några år och då på ett antal olika arbetsplatser. Sedan skolade han om sig till ämneslärare i
matematik och NO och har jobbat med dessa ämnen som lärare i drygt 35 år på samma skola.
När Johan började var skolan en realskola men realskolorna upphörde vid 1966 och skolan
omformades då till den ”nya” skolan, så som den ser ut idag.

Skolan som Johan arbetar på är en sexparallellig 6-9 skola med cirka 500 elever som
ligger i en mindre ort, i en liten kommun i västra Mellansverige. Runt omkring skolan som
ligger i centrum av orten, finns ett antal idrottsanläggningar samt en park. Eleverna är inte
nivågrupperade och tematiskt arbete är mindre vanligt förutom i det arbetslag som Johan
arbetar i. Där arbetar man upp till fyra gånger i veckan med tematiskt ämnesövergripande
arbete som går under namnet Temaläsning15. Arbetslagen har en årskurs elever som de följer

                                                  
15 Temaläsning (fingerat namn) innebär att man tagit en viss procent av alla ämnen i skolan utom de estetiska
ämnena. Sedan skapas ett arbetsområde som inkluderar alla de ämnen som man tagit tid ifrån och detta område
ges ett sammanbindande namn, tema, där av namnet temaläsning. Ett tema som funnits är ”Naturen” förklarar
Johan, där eleverna fått dokumentera och beskriva (både på svenska och engelska) olika fenomen i naturen och
där alla ämnen på olika sätt kommer in. Alla lärare i arbetslaget planerar och genomför temaläsningen
tillsammans med eleverna. Arbetslaget har hållit på med temaläsning och byggt upp ett antal olika teman under
några år och eftersom det är under ständig revidering så tar det mycket tid.
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med upp till år nio för att sedan börja om på år sju (det arbetslag som har år sex har alltid år
sex). Arbetslagen är självgående och gör mycket som de vill. I Johans arbetslag finns förutom
han ytterligare en matematiklärare. De samarbetar och planerar det mesta tillsammans.
Gemensamma prov planeras tillsammans med övriga matematiklärare i de andra arbetslagen.

De ämnen som Johan undervisar i är matematik, kemi och det tematiska ”ämnet” tema-
läsning. Inget av dem ser han som något huvudämne utan han tycker alla är lika intressanta.
När det gäller tid till förberedelser och planerande berättar Johan att temaläsningen tar mer tid
än de andra eftersom lärarna i arbetslaget tillsammans håller på och bygger upp det. I
matematik har Johan två grupper med knappt 20 elever vardera och i kemi och temaläsning
fyra grupper. Vid planeringen utgår Johan från läroboken och ser vilka moment som ska tas
upp och hur dessa moment på bästa sätt kan läras ut.

Parallellt med sin tjänst på skolan arbetar Johan med ett riksomfattande projekt som kallas
”Skogen i skolan”16. Genom detta projekt har Johan varit med och byggt upp en naturskola
utanför staden dit skolungdomar från alla stadier och även lärare (i form av fortbildning) kan
komma ut och få tematisk undervisning i de flesta ämnen men där naturen i nästan samtliga
fall är den gemensamma nämnaren. En gång i veckan arbetar Johan på naturskolan som
fungerar som ett komplement till ordinarie skolor.

3.1.5 Urban
Urban är omkring 60 år, han är adjunkt i matematik, kemi och fysik och har arbetat som lärare
i drygt 35 år. Under sin lärarkarriär har Urban varit på två högstadieskolor samt har en kort tid
parallellt med den första skolan, arbetat på en gymnasieskola.

Sin första skola som är ett fyrparallelligt högstadium med ca 300 elever jobbade Urban på
i över 30 år. Skolan ligger i utkanten av ett mindre samhälle, nära inpå naturen (i form av
skog och sjö), i en mindre kommun i Mellansverige. På skolan jobbade Urban med en del
tematiska områden i matematik som till exempel statistik, väg-fart-tid, trigonometri
(likformighet) och geometri (areor). Lärarna på skolan arbetade i självgående arbetslag där
möjligheterna till att göra som man ville var stora. Det fanns flera matematiklärare i varje
arbetslag och de bestämde tillsammans när prov och diagnoser skulle ske under terminens
gång. Annars var det upp till varje lärare att fritt lägga upp sin undervisning som han eller hon
ville.

Parallellt med arbetet på sin första skola jobbade Urban även en tid på ett närliggande
gymnasium i ämnet naturkunskap med inriktning på kemi-delen. Där deltog Urban med sina
elever i miljöprojekt där uppläggningen var att man skulle arbeta utomhus och ta in/läsa av
naturen med hjälp av olika undersökningar.

Sedan cirka fem år tillbaka har Urban jobbat på ett annat högstadium som har ca 600
elever och som ligger mitt i ett större bostadsområde, utan någon direkt tillgång till natur.
Geografiskt så ligger skolan i en större stad, i en stor kommun, i östra Mellansverige. Skolan
nivågrupperar eleverna i kärnämnena (tre grupper per kärnämne). Något tematiskt arbete sker
i stort sett inte på skolan. Arbetslagen på skolan arbetar på samma sätt som på Urbans första
skola. I matematiken planerar alla matematiklärarna gemensamt när prov och diagnoser ska
ske under terminens gång samt vad eleverna ska ha gjort i boken per vecka. Annars så är det
upp till varje lärare att lägga upp sin undervisning hur denne vill efter sina elevgrupper.

Urban undervisar på sin nuvarande skola i matematik och NO-ämnena med tyngdpunkten
på kemi och fysik. Av dessa ämnen ser Urban kemi som sitt huvudämne vilket också är det
ämne som tar mest tid och kräver mest planering. Grupperna i NO har omkring 20 elever per

                                                  
16 Projektet går ut på att genom förhandlingar med markägare så får skolor en bit skog av markägaren (kallad
”skolskog”) där de får göra mer än vad allemansrätten tillåter. Skolskogen fungerar sedan som en fast punkt dit
skolan kan ta sina elever och bedriva uteundervisning i olika ämnen. Markägaren får ej betalt och villkoren
dikteras helt av skolan.
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grupp. I matematik har Urban tre grupper (en per årskurs) där år åtta och nio är ”svaga”
grupper med ett mindre antal elever. Tjänstmässigt så har Urban lika många timmar
matematik som NO. Parallellt med undervisningen på sin nuvarande skola har Urban även
jobbat med utveckling av NTA17 för år sju.

3.1.6 Lisa
Lisa är omkring 25 år och har varit lärare i drygt ett år. Hon är utbildad grundskollärare i
matematik, NO-ämnena samt teknik för år 4-9.

Lisa har jobbat på en och samma skola sedan examen vilket är en fyrparallellig 7-9 skola
med omkring 350 elever. Skolan har nära till skogsområden som inbjuder till utomhus-
aktiviteter. Bostadsområdena runt omkring skolan är socialt tungt belastade med hög arbets-
löshet. Geografiskt så ligger skolan i utkanten av en större stad i en stor kommun i mellersta
Sverige. Tidigare har skolan varit nivågrupperad men det har den nu gått ifrån på grund av
resursbrist. På skolan har SO-ämnena tillsammans med NO-ämnena ett projekt där de
ämnesövergripande arbetar ihop men matematiken har inget organiserat när det gäller
tematiskt arbete. Varje arbetslag har tre klasser, en per år, kopplade till sig. Beslutsfriheten är
hög för arbetslagen även om de ekonomiska aspekterna alltid finns överhängande. I varje
arbetslag finns två matematiklärare och tillsammans lägger de upp hur terminens matematik-
undervisning ska se ut i stora drag. Tidigare har man haft gemensamma prov men i år har man
gått ifrån detta.

Fem ämnen undervisar Lisa i, matematik, biologi, fysik, kemi och teknik där biologi är
favoritämnet. Lisa har mest undervisning i NO-ämnena av vilka kemin tar mest tid i anspråk
vilket till stor del beror på alla laborationsförberedelser. Fyra gånger i veckan har Lisa
matematik med en, enligt Lisa, ganska ”svag” klass. Gruppstorleken i matematikgruppen
ligger på omkring 20 elever.

                                                  
17 NTA står för Natur och Teknik för Alla och är ett projekt som går ut på att skapa förståelse hos eleverna och
att få dem intresserade av naturkunskap och teknik. Detta sker genom ett undersökande och problembaserat
arbetssätt, där elevernas kunskaper utvecklas i praktiskt handlande, i praktiska erfarenheter och i samtal mellan
eleverna och mellan eleverna och läraren. Materialet som används är utarbetat för att användas i förskolan upp
till år sex. I dagsläget arbetar ca 35 kommuner i Sverige med NTA.
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3.2 Utomhusmatematik
I detta avsnitt beskrivs vad utomhusmatematik innebär för de intervjuade lärarna och vilka
fördelar och nackdelar med utomhusmatematik de lyft fram.

I detta avsnitt och de två följande avsnitten (3.3 Lärarna och utomhusmatematiken och 3.4
Eleverna och utomhusmatematiken) har jag integrerat mina empiriska resultat med hänvisning
till litteratur som behandlar och belyser samma fenomen som studeras. Detta för att aktuell
litteratur ska komma så nära som möjligt det område där det behandlas och för att visa på hur
jag arbetat med den explorativa ansatsen.

3.2.1 Innebörden av utomhusmatematik
Vad ordet utomhusmatematik innebär är olika beroende på vem man frågar. Min utgångs-
punkt i detta examensarbete har varit att utomhusmatematik är någon typ av övning som
innehåller någon form av matematiska moment och där övningen sker utomhus.18

Uppfattningen som alla de intervjuade lärarna hade av ordet var ganska samstämmig.
Utomhusmatematik sker utomhus med praktiska, konkreta och verklighetsanknutna övningar
med syfte att försöka fördjupa elevernas förståelse av matematiken som övas i klassrummet.

…matematik som lämpar sig för att man med fördel kan göra det ute än innanför klassrummets
fyra väggar, där man kan konkretisera på ett bättre sätt än vad man kan göra inne. (Johan)

…fördjupa den matematik som man bedriver i klassrummet. Tillämpningar på den matematiken
som man bedriver alltså. (Urban)

…de ska få en känsla för att man kan använda vissa matematiska saker direkt rakt ut på
skolgården eller i närområdet. (Magnus)

Sammanfattar jag de intervjuade lärarnas svar om deras uppfattning av vad
utomhusmatematik är för något, så är det ett arbetssätt där man utomhus med mer praktiska
övningar försöker verklighetsanknyta de teoretiska och ibland abstrakta matematiska begrepp
som eleverna lär sig. Eleverna ges möjlighet, enligt de intervjuade lärarna, att se vad
matematiken som de lärt sig i klassrummet kan användas till utanför skolan. Det är en metod
som stämmer väl överens med skolans läroplaner Mål att uppnå i grundskolan, där det bland
annat tas upp att eleverna ska lära sig att behärska ett grundläggande matematiskt tänkande
som de kan tillämpa i vardagslivet (Utbildningsdepartementet 1998). Dahlgren & Szczepanski
(1997) citerar Molander som menar på att teorin omsätts till kunskap när den utövas i
praktiken.

Den levande kunskapen finns inte i böcker, påståenden eller verbaliserade teorier. Det vill säga vi
kan heller inte finna den i hjärnan eller själen. Den levande kunskapen finns endast i form av
levande människor i deras verksamheter. Teorin blir kunskap först när dess språkliga meddelande
omsätts i levande praktik (Dahlgren & Szczepanski 1997, s. 9-10)

I Grundskolans kursplaner för matematik framhålls att eleven ska förvärva sådana kunskaper
i matematik att individen ska kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som
vanligen förekommer i hemmet och ute i samhället och som behövs som grund för fortsatt
utbildning (Skolverket 2000).

                                                  
18 För en mer precis definition av utomhusmatematik i detta examensarbete se kap. 1.2 Definition av
utomhusmatematik.
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3.2.2 Fördelar
De intervjuade lärarna har lyft fram många olika fördelar med utomhusmatematiken. Jag har
kommit fram till fem olika aspekter av fördelar. De aspekter jag funnit vid analysen av
intervjudata är följande:

• Eleverna använder flera sinnen
• Variation i undervisningen
• Eleverna ser hur man kan använda matematiken utanför klassrummet
• Ger en djupare förståelse
• Något att hänga upp kunskapen på

Att eleverna använder flera sinnen vid utomhusmatematik tar lärarna upp och en av dem
lägger till att vissa elever även börjar använda sig av ett annat tänkande än det som eleverna
använder sig av när de räknar i boken vilket gör att de klarar av mer än vad de annars gör.

Kanske att göra matematiken mer konkret, att få den i kroppen på eleverna på något sätt, gör
någonting mer aktivt mer än att bara använda huvudet, pennan och handen. /…/ Man är ju mera
aktiv om man pratar om de elever som tycker det är tråkigt och sitta och jobba med boken eller
sånt. Många andra sidor hos dem kommer fram och de kanske klarar mera som de inte skulle
klarat av annars och de måste utveckla andra grejor om man nu till exempel ska göra en
hastighetsbedömning så måste de tänka efter vad behöver vi göra innan vi ska mäta en hastighet
och då behöver de ju gå den där sträckan 100 meter eller vad de kommer fram till. De måste mäta
tiden och de måste tänka efter vad gör du och vad gör jag, vem klockar när och sådana saker.
(Anneli)

För de elever som har svårt att ”sitta still” under en matematiklektion påpekar en av lärarna att
dessa elever verkar lära sig mer när de får röra på sig och räkna samtidigt. Gudrun Malmer tar
upp Marianne Frostig (1906-1985) som skriver att undervisning där rörelse ingår kan öppna
och utveckla slumrande intellektuella förmågor. Hon syftar då på dels integrerade funktioner
där rörelse kräver samordning av flera delar i kroppen men också på att utvecklingen av
kroppsuppfattningen kan påverka uppmärksamheten och koncentrationsförmågan positivt
(Malmer 1999). Vid lärande i utomhusmiljöer är alla kroppens sinnen mobiliserade. Man lär
sig på många olika sätt när flera olika perspektiv och infallsvinklar lyfts fram. Upplevelsen
och den sinnliga bildningens kunskapsväg blir en möjlighet till en mer aktiv kunskap, där
känsla, handling och tanke förenas. I den direktupplevda undervisnings- och inlärnings-
situationen, på sin rätta plats i sitt rätta sammanhang, ges sinnesupplevelserna av färg, form,
ljud, doft och stämningar en förstärkning av inlärningsprocessen (Brügge m.fl. 2002). Genom
att eleverna vid utomhusmatematik använder sig av fler sinnen än vad de gör i klassrummet så
kan det medföra att lärandet förstärks. I skolan har lärarna ett speciellt ansvar för elevernas
kunskap, men det är lika viktigt att även elevernas upplevelser får stöd. En positiv inställning
hos eleven är som många utredningar och studier visat en god grund för inlärning och genom
att skapa positiva upplevelser i anknytning till lärostoffet, ökar man motivationen (Braute &
Bang 1997).

Enligt en aktuell studie finns det en modell som dominerar när det gäller undervisning i
matematik i den svenska grundskolans senare år och gymnasiet. Modellen går ut på att det är
genomgångar ibland, enskilt arbete i boken och sedan diagnoser, alternativt prov. Läraren går
runt och hjälper eleverna en och en (Skolverket 2003). Utomhusmatematiken kan då komma
in som en variation i den undervisningsmodellen. Flera av lärarna jag intervjuat säger att
eleverna uppskattar och tycker det är roligt med det avbrott som utomhusmatematiken blir
mot den ”normala” klassrumsundervisningen. Den variation i undervisningen som den bidrar
med gör eleverna mer positivt inställda till matematik, vilket kan ses som ännu en
fördelsaspekt.
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Ja det är väldigt bra att ha varierat, undervisningen alltså på det viset att man går ut. Det är ju
också så att eleverna vill ju ut. De tycker det är dömysigt att komma ut. Sen är det kanske inte lika
dömysigt när de märker att kraven på dem, att det är lika mycket krav på dem utomhus som
inomhus. Så att…ja det gäller framför allt variationen där vet du. (Henrik)

Brügge m.fl. (2002) understryker att genom att komplettera elevernas ”vanliga klassrum” med
det ”utvidgade klassrummet” (uterummet) finns möjlighet att öka nyfikenheten och
motivationen. I en av skolverkets studier i ämnet matematik säger man att i de undervisnings-
situationer där de mött många engagerade och intresserade elever i klassrum som gett uttryck
för motivation och lust att lära så kännetecknas de klassrummen av att det där funnits både
känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare.
Undervisningen som har bedrivits då kännetecknas av variation i innehåll och arbetsformer
(Skolverket 2003). Det är viktigt att det i elevernas undervisning är variation och att det de
ska lära sig kommer till uttryck på flera sätt för att eleverna inte ska fastna i ett tankesätt.

Variation av de kontexter som utnyttjas i undervisningen befrämjar livskraften i föreställningen
som uppstår. Upplevelsen att en viss kunskap är allmängiltig baserar sig mer än något annat på att
den testas mot en stor mängd sinnesintryck. Brist på variation kan leda till en förstärkning av
speciella tankemönster som kan observeras som ett beroende av speciella rutiner. Matematiken
stelnar i sådana fall i sin form vid alltför tidig ålder (Björkqvist 1993, s. 14).

Genom att komplettera läroboken med flera andra komponenter så som alternativa under-
visningsvägar och metoder skapas lättare olika bilder, kopplingar och perspektiv som
tillsammans kan bidra till elevernas förståelse och intresse för, i detta fall, matematik
(Skolverket 2003).

En annan aspekt som de intervjuade lärarna betraktar som en fördel med det utomhus-
matematiska arbetssättet är att eleverna ser hur de kan använda, matematiken de lär sig i
klassrummet, utanför klassrummet. Lärarna understryker att eleverna får möjlighet att inse att
matematiken inte bara är något som används i boken utan även ute i ”verkliga livet”, utanför
skolan.

Eleverna har möjlighet att koppla ihop de teoretiska delarna som man kanske jobbat med i
klassrummet med vad man kan använda det till i privatlivet. (Magnus)

Eleverna lär sig hur det fungerar utanför skolan, att det vi håller på med i skolan alltså har med
verkligheten att göra. (Johan)

Eleverna får då samtidigt chansen att se vad de ska ha den matematik de lär sig till, vilket i sig
kan vara motivationshöjande. För elever har det betydelse att de förstår meningen med sina
studier. När det gäller matematikämnet så verkar det som att det i många fall inte är lusten att
lära sig matematik som saknas, utan lusten att lära sig någonting som man inte förstår och ser
nyttan med (Skolverket 2003).

Flera av lärarna tar upp fördelen att de upplever att utomhusmatematiken ger eleverna en
djupare förståelse för matematik. Mycket av den kunskap som eleverna då utvecklar kommer
de ihåg under lång tid.
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Sedan har det blivit att man har sett att det mer konkreta ger mer bestående kunskaper när man är
ute. Nu fattar jag, säger de (eleverna). Det blir ett mer lättförklarligt sätt, där eleverna ser och
uppfattar vad som händer. Aha säger de, det blir en sådan här ”aha-upplevelse”. Det behöver inte
vara så märkvärdigt utan kan vara ganska banala problem men de förstår mera. (Johan)

Fördelarna är givetvis de att…att eleverna får en djupare förståelse, det befäster ju en del saker
betydligt djupare om man kan genomföra det utomhus givetvis. Så är det. Det är ju sådant som
man kommer ihåg mycket länge. (Urban)

Löwing och Kilborn (2002) påpekar att när man konkretiserar måste man se till att hjälpa
eleverna att språkligt uppfatta innebörden i en metod eller en räkneregel. Konkretiseringen
bör alltså dels vara ett stöd för att bygga upp en ny tankeform för eleven, dels kunna användas
som ett skyddsnät när man glömt en tankeform och för att återskapa den bortglömda
tankeformen. Genom att ha konkreta övningar utomhus finns chansen att eleverna både får en
djupare förståelse för de moment som genomförs och att de kan bevara de kunskaperna
längre, att de inte glöms bort. Brügge m.fl. (2002) skriver att det är genom våra sinnen vi lär
oss vår omvärld utifrån delar och helheter. Det är skillnad på ”att känna till” och ”att känna”.
Att känna till ger mycket ytligare kunskaper om föremålet därför att då är det känslo- och
handlingsrelaterade bortkopplat från lärandet jämfört med när man använder sig av fler
sinnen.

Ytterligare en fördel som lärarna lyfter fram just för att eleverna inte ska glömma bort det
de lärt sig, är att utomhusmatematiken ger eleverna minnen som de kan relatera kunskapen
till. Det utomhusmatematiska momentet eller övningen blir något för eleven att hänga upp
kunskapen på.

U: Det är ju på det sättet att om du har möjlighet att göra beräkningar utomhus typ avstånd som är
i närheten av skolan, areor som är i närheten av skolan, unika saker som alla känner till så är det
mycket enklare sedan när man är inne i klassrummet och pratar om det som jag som lärare kan
koppla till som eleverna känner till. Det betyder alltså arean av en fotbollsplan, arean av ett
gräsområde, omkretsen av rinken och så vidare. Där har man säkert stora fördelar.
I: Så att man kan verklighetsförankra det?19

U: Verklighetsförankra det precis. Det betyder mycket för en del av eleverna. Det finns ju elever
som är suveräna på att komma ihåg sådant så där man relaterar till någonting som är känt. Så
kunskap är för en del elever sådan kunskap som sitter livet ut. (Urban)

Utomhusmatematik sker i utemiljön vilket kan vara skolgården, en park, en skog eller
någonting annat utomhus. Dessa platser blir kopplade till direktupplevelser i en autentisk
miljö vars syfte blir att skapa en direktkontakt med materialet som eleverna jobbar med och
ett aktivt deltagande, det vill säga en interaktion och en socialisation där uterummet är
inlärningsmiljön. Syftet med övningarna är att skapa inlärningssituationer genom närkontakt i
utemiljön (Dahlgren & Szczepanski 1997). När eleverna ska lära sig matematik i skolan sker
det bäst om de kan möta det matematiska stoffet i en form som de känner igen, exempelvis att
övningarna handlar om/kommer ifrån närmiljön. Eleverna känner då igen objekten och kan
benämna dem vilket innebär att språket inte ställer till bekymmer. Eleverna kan använda sina
tidigare erfarenheter och kompetenser när de löser skolans uppgifter vilket kan göra att
eleverna lättare når matematiken (Wistedt m.fl. 1992). Eleverna får som sagt någonting att
knyta an sin kunskap till i utomhusmiljön, som de kan komma ihåg övningen med. Detta kan
samtidigt medföra att eleverna upptäcker att matematikövningen de gjorde går att använda sig
av utanför klassrummet, ute i ”verkligheten utanför skolsalarna”, vilket kan skapa en
motivation hos eleverna för matematiken. Dahlgren & Szczepanski (1997) skriver att några av

                                                  
19 Bokstaven i (I) står  för intervjuare.
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fördelarna med lärande i utomhusmiljöer är, förutom att många sinnen mobiliseras, att de
lärande förknippar sig själva med den upplevda situationen.

3.2.3 Nackdelar
De intervjuade lärarna har förutom de fördelar som redovisats ovan även nämnt ett antal
nackdelar med utomhusmatematiken. Dessa har jag analyserat och kommit fram till fem olika
aspekter. Den första nackdelen kan ses som en övergripande som de två påföljande nack-
delarna går in i eller mynnar ut i. Aspekterna på nackdelar är:

• Krävs viss vana
- Väder
- Svårt för eleverna att veta vad de ska göra
• Bristen på material
• Gruppstorlekarna

Samtliga lärare har tagit upp att det krävs en viss vana både som lärare men än mer med
eleverna för att utomhusmatematiken ska fungera riktigt bra.

Är elever ej intränade så krävs en form av inskolning för att jobba utomhus om man vill, så att
säga, uppnå ett meningsfullt arbete. Ska det ge ett meningsfullt resultat så måste man skola in
eleverna på att jobba utomhus. (Urban)

I vanan inkluderar lärarna att vädret kan spela en stor roll för hur utomhusmatematiklektionen
fungerar. Om eleverna är vana och vet vad de ska ha på sig kan vissa sämre vädertyper såsom
kyla och mindre regn/snö klaras av. Dock framhåller majoriteten av lärarna att blir det för
dåligt väder så fungerar det inte att ha utomhusmatematik.

Nackdelen kan vara om man tänkt att gå ut och vädret är dåligt. Åh andra sidan så finns det inget
dåligt väder bara dåliga kläder, så det behöver inte vara någon nackdel. Nackdelen kan vara den
om eleverna inte är vana att gå ut så kan de alltså vara dåligt klädda, för varm, torr och mätt
behöver man vara. Annars så koncentrerar man sig på andra saker än vad man borde göra. Det lär
man sig. Är man mycket utomhus med barnen så lär de sig det där, att klä sig på rätt sätt. (Johan)

Brügge m.fl. (2002) skriver att en person som är våt, kall och hungrig fullständigt struntar i
hur omgivningen ser ut oavsett hur intressant den än må vara. Att hålla sig varm och torr är A
och O för att trivas ute. Det gäller att förbereda sig om man ska vistas utomhus så att
koncentrationen kan ligga på miljön runt omkring och inte på hur varm, kall eller hungrig
man är. Tipset de ger för att få kunskap om hur man ska göra för att lära sig friluftsteknik är
att man lär sig genom att leva friluftsliv och vara ute.

När det gäller vana, tar flera av lärarna upp att det krävs tydliga instruktioner för att kunna
genomföra en utomhuslektion. Med vanan så vet eleverna vad som gäller men i början är det
svårt för eleverna att veta vad de ska göra och vad som förväntas av dem vilket kräver tydliga
instruktioner för att det inte ska bli kaos.

Man upptäcker…om elever inte är vana så blir det ofta ganska så rörigt och det blir lite rast utöver
det hela. En slutsats man drog ganska snabbt, det var att man måste vara väldigt tydlig innan man
går ut, vad det är som krävs. Vad jag kräver utav dem annars har de inte det klart för sig så blir det
gärna lite ”rast” och lite för mycket lek och för lite arbete med det man skulle arbeta med.
(Magnus)
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Det är viktigt att man som lärare är tydlig och att man diskuterar igenom arbetsformer och
arbetssätt med eleverna innan man sätter igång med någon ny aktivitet. Många bra argument
som eventuellt kan behövas kan man hitta om man drar paralleller med yrkeslivet utanför
skolan (Emanuelsson m.fl. 1995). I Doing schoolwork beskriver Bergqvist (1990) en klass i år
sju som har optik. Läraren har med eleverna, i början av lektionen, haft en teoretisk
genomgång som förklarar vad de kommande laborationerna kommer visa. Det fenomen som
Bergqvist visar på är att trots att det på tavlan står vad eleverna ska komma fram till och de
har haft en genomgång i början av lektionen så kopplar inte eleverna ihop det teoretiska
innehållet med de konkreta och praktiska laborationer som de sedan utför själva. En orsak till
detta fenomen som Bergqvist lyfter fram är att eleverna inte fått tydliga instruktioner ”hur att
göra” vilket medför att de inte vet vad de ska göra med utrustningen eller att de inte förstår
vad som de ska se ska hända. Resultatet blir att eleverna struntar i uppgiften och ägnar sig åt
andra aktiviteter. Unenge m.fl. (1994) tar upp en amerikansk studie som visar på att många
elever spontant får andra tankar än de som de förväntas få i ett första möte med ett speciellt
undervisningsmaterial för matematiken.

Den största nackdelen, som samtliga informanterna tar upp är bristen på material. Det
finns inget färdigt material utan i de flesta fall är det upp till läraren att själv försöka fiska
fram material från någon kollega eller komma på övningar själv. En del material går, förklarar
lärarna, alltid att ta från böcker (laborativt material) och anpassa. En del matematik går att
kombinera med andra ämnen (ex biologi) och kan på så sätt leva lite på dem. Genom att
lärarna måste leta material eller som i de flesta fall konstruera det själva så säger flera av
lärarna att resultatet blir att det går åt mer tid att ordna med utomhusmatematik just på grund
av materialbristen.

Slutligen är en aspekt som de intervjuade lärarna lyfter fram gruppstorlekarna. Lärarna
säger att dagens matematikgrupper är i största laget för att på ett bra sätt kunna bedriva
utomhusmatematik. Detta går dock att lösa genom att ha halvklasslektioner eller ta in
ytterligare en lärare. Elevsammansättningen i matematikgruppen och hur pass väl man känner
sina elever påverkar också gruppstorlekarna säger några av lärarna.

Jag tror det är viktigt att man känner sin grupp väldigt väl när man går ut, så att man vet…vilka
elever som behöver mycket hjälp och tillsyn framför allt. Gruppen får inte vara för stor därför att
det är många elever som inte är så tränade för att arbeta utomhus. Så att man bör för det första vara
väldigt införstådd med vad det är för grupp man har och för det andra strukturera arbetet rätt så väl
för att det inte ska spåra ur. Det är nog min uppfattning. (Urban)

Stora grupper omöjliggör ett varierat arbetssätt med inslag av problemlösning, laborativa
arbetssätt och arbete i olika konstellationer. Lärare menar att med de stora grupperna (i
enstaka fall över 30) blir ”alternativa” metoder alltför betungande och stökiga (Skolverket
2003).

Den idealgrupp som de intervjuade lärarna beskriver för att kunna bedriva utomhus-
matematik på ett bra sätt är en grupp på cirka 13-15 elever. Antalet kan variera lite beroende
på hur elevunderlaget ser ut, hur väl man känner sina elever samt vilken vana eleverna har att
jobba med utomhusmatematik eller laborativa övningar.

De fem aspekterna av nackdelar som redovisats betraktar jag som inre faktorer vilka
läraren kan påverka, till skillnad från de yttre faktorerna (se kapitel 3.3.4) som läraren själv
inte kan påverka i samma utsträckning.
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3.3 Lärarna och utomhusmatematik
Kapitlet inleds med en beskrivning av hur de intervjuade lärarna började använda sig av
utomhusmatematik. Jag fortsätter därefter med att presentera gemensamma karaktäristiska
drag hos de sex lärare som jag intervjuat som kan ha påverkas dem i deras undervisning i
utomhusmatematik. På detta följer vilken roll utomhusmatematiken har i matematik-
undervisningen, i vilken utsträckning lärarna använder sig av undervisningsmetoden samt hur
de generellt lägger upp undervisningstillfällena i utomhusmatematik. Efter det kommer ett
avsnitt som tar upp hur de intervjuades kollegor ser på utomhusmatematik och ett avsnitt som
belyser de faktorer på skolorna där de intervjuande lärarna jobbar som påverkar utom-
husmatematikundervisningen. I sista avsnittet har jag analyserat varifrån de intervjuade
lärarna får material, tankar och idéer till utomhusmatematiken.

3.3.1 Hur lärarna började med utomhusmatematik
Majoriteten av de intervjuade lärarna har redan från starten av sina karriärer använt sig av
utomhusmatematik även om det varit i liten omfattning. En av orsakerna har varit att miljön
runt skolan har inbjudit till utomhusaktiviteter. Användandet av utomhusmatematik har sedan
ökat i takt med att lärarna provat sig fram och skaffat nya erfarenheter.

M: Det är efterhand som man har hittat saker som passar bra. Det har ju blivit mer och mer för att
man har fler saker som passar bra. De första gångerna så var man ute och mätte lite hastigheter
och så, räknade på s, v och t [sträcka, hastighet och tid]. Sedan efterhand så kom man på nya saker
och på så sätt har det blivit mer. Nu är det många år sedan jag var ute och gjorde s, v och t. Man
ledsnar lite själv även på vissa övningar, så det går lite i vågor.
I: Så man kan säga i ditt fall har det kommit med erfarenhet?
M: Ja. Det kan man göra. (Magnus)

Två av lärarna säger att tankarna kring utomhusmatematik fanns från början men att det var
först när de träffade en inspirerande kollega som de själva började använda sig av utomhus-
matematik.

Från att varit väldigt bokstyrd och bara låtit eleverna jobba med det, så har jag infört mer och mer
moment med diskussioner och praktiska övningar. Man lyssnar in från andra kollegor och hämtar
tips och idéer och jag tror att här så peppar vi varandra för att det är viktigt. /…/.Man blir ju
påverkad av fortbildning, kollegor och det man läser och börjar man sedan omsätta det i praktiken
så följer det efter varandra. På den här skolan fanns det en lärare för flera år sedan som jobbade
väldigt mycket med elever med speciella behov och praktisk matematik. Hon hade sedan en del
fortbildning för de lärare som fanns på skolan så det har nog påverkat de matematiklärare som
finns här att man kan faktiskt jobba så även om alla inte kanske har börjat göra det sedan. (Anneli)
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3.3.2 Karaktäristiska egenskaper hos de intervjuade lärarna
Under intervjuernas gång och den påföljande analysen, växte det fram en bild av vissa
gemensamma drag hos de sex lärare som jag har intervjuat. Några av dessa drag eller
egenskaper uppger flera av lärarna har spelat in varför de använt sig av utomhusmatematik.
Genom mina analyser har jag kommit fram till tre likheter i karaktäristiska egenskaper som
mina sex intervjuade lärare innehar.

• Reflekterande lärare - De reflekterar kring sin undervisning och tar in tankar
och idéer från många håll.

• Nytänkare – De vågar prova på nya saker och är öppna för nya förslag.
• Praktiker – De är mer praktiker än teoretiker och de vill omsätta det teoretiska

till det mer praktiska.

Reflekterande lärare
De intervjuade lärarna reflekterar och funderar kring sin undervisning, dels för att förbättra
sin egen undervisning men även för att hitta nya sätt att försöka nå eleverna i matematik-
undervisningen.

Nej, det gäller att se möjligheter för att kunna bredda om man ska ge elever förståelse. Det gäller
att utnyttja alla knep som finns och det är speciellt viktigt för de elever som har svårt att uppfatta
teoretisk matematik att då kunna erbjuda en mer praktisk variant av de moment som man läser.
Det är ju lärarens uppgift att försöka anpassa undervisningen till den elevgrupp man har och det är
ju viktigt att man tar tillvara på den möjligheten för elever som behöver en mer handfast inlärning.
(Johan)

Reflektion hjälper individen både att kunna se och utveckla ett språk som gör det möjligt för
henne att beskriva och även kunna benämna vad som sker i undervisningen. Problemet är att
”se” eller kanske snarare att ”inse”; att bli medveten om att det som sker i undervisningen inte
nödvändigtvis är det bästa möjliga. Om man anser att den metod som används är den ”rätta”,
kan vi inte se andra möjligheter (Alexandersson 1994). De egna erfarenheterna i arbetet är en
mycket viktig källa till kunskap för lärare och här spelar reflektionen över den egna praktiken
säkerligen en betydelsefull roll. Lärare verkar ständigt reflektera över sina erfarenheter som
de får i arbetet och de försöker lära sig av sina misstag (Hörberg 1997). Den praktiserande
läraren som i sitt arbete ställs inför mer eller mindre problematiska situationer måste vara
reflekterande praktiker för att kunna hantera och lösa dem på ett bra sätt. Lärarna kan inte
alltid bara förlita sig på gamla lösningar på gamla (eller nya) problem. I sin profession måste
läraren kunna ställa om sitt sätt att tänka och handla från en situation till en annan (Bjurwill
1998).

Nytänkare
En annan gemensam karaktäristisk egenskap hos de intervjuade lärarna är att de alla är öppna
för att prova på nya metoder, tankar och idéer som de stött på som skulle kunna påverka
undervisningen.

Det kan ju bero på vad man har med sig i bagaget och om man har vågat testa det någon gång och
då upptäcker att det inte är så farligt. Samt att man har en förändringsådra, att man gärna vill
förändra undervisningen så att den blir mer för eleverna och att hitta andra sätt att lära sig på. /…/
Jag var kanske mer färdig som människa än om man går direkt [direkt från gymnasiet till
lärarhögskolan, direkt sedan ut och jobba], hade mer erfarenheter och kanske man säger att ”det är
inte hela världen om man inte följer kursen till punkt och pricka” utan det kan bli bra resultat i
slutändan ändå. (Anneli)
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Att kunna svara upp mot elevens förutsättningar medför krav på öppenhet och intresse, för att
den egna undervisningen ska kunna fördjupas. När denna förmåga utvecklas kan egna
existerande tankar och teorier omprövas. Läraren utvecklar då ett nytt sätt att tänka.
Reflektion blir en ”brygga” mellan våra tidigare erfarenheter och vår strävan efter att utveckla
och forma framtiden. Genom att organisera och systematisera sina erfarenheter blir de möjliga
att reflektera över. Detta innebär att man kan dra slutsatser om hur dessa erfarenheter är
relaterade till varandra. Erfarenheterna som förädlas genom reflektion förvandlas till
kunskaper (Alexandersson 1994). Hörberg intervjuar lärare som berättar hur de använt sig av
forskning i sin egen undervisning.

Ja just det med Dagmar Neuman det har jag försökt att praktisera. Att se var barnen finns i sitt
logiska tänkande, hade hon många exempel på hur hon pratade med barn om tal och det har jag
testat lite och det är faktiskt intressant när man ser hur det fungerar. (Hörberg 1997, s. 168)

De intervjuade lärarna visar på att de inte är rädda för att omsätta kunskap i praktik, som
exempelvis kommit från forskning, vilket stämmer överens med Hörberg (1997).

Praktiker
Flera av lärarna uppger att de ser sig som praktiska människor som gärna jobbar med
händerna, en egenskap som kommer väl till användning, eftersom mängden färdigt material
för utomhusmatematik är mycket bristfällig vilket medfört att lärarna i de flesta fallen själva
får konstruera sitt material.

Det tror jag hänger ihop med att jag är en väldigt praktisk människa. Det ligger nog i min
bakgrund. Innan jag läste till lärare så har jag jobbat på en hel del industrier…Sedan så är jag
väldigt intresserad vad det gäller praktiskt arbete och lösa problem. Jag måste säga att jag är
ganska kreativ på fritiden, jag gör mycket och bygger en del. Jag gillar att göra lite olika saker.
Det tror jag har smittat av sig på det här att jag vill gärna ut, rent konkret ”hur kan man visa, hur
fungerar alltså detta”. Det har jag upptäckt när man är ute till exempel i matematiken de [eleverna]
förstår bättre hur hänger det alltså ihop. (Johan)

Den teoretiska kunskapen från forskningsvärlden passar inte så väl in i skolans arbetsrytm.
Arbetsdagen för en lärare är i många fall fylld med ett överflöd av stimuli i kombination av en
hög grad av oberäknelighet, vilket innebär att för lärarna blir arbetet lätt nutidsorienterat,
handlingsinriktat och ej så nära teoretiskt förankrat (Hörberg 1997). I reflektion förstärker
handling och medvetande ömsesidigt varandra. Människan blir medveten om sin handling
först när den framträder framför henne. Alltså när den uppfattas av sinnena och behandlas i de
egna tankarna (Alexandersson 1994).

3.3.3 Utomhusmatematikens roll i undervisningen
Flertalet av de intervjuade lärarna berättar att utomhusmatematiken inte spelar någon
avgörande roll med tanke på att tiden som används till utomhusmatematik är så pass liten
jämfört med annan undervisning i matematiken. Däremot påpekar samtliga lärarna att
utomhusmatematiken är viktig på flera olika sätt. De utomhusmatematiska tillfällena kan
utgöra, som en lärare utrycker det; det lilla extra som man lägger till någon gång (Anneli).
Det kan även spela in för att verklighetsanknyta matematiken.

Den är väl mest för det här med verklighetsanknytningen för så att säga avkopplingen, avbrott
i…och att ha stimulans på något sätt men stora merparten av matematiken är ju ändå en ganska
abstrakt kunskap som man behöver arbeta ganska mycket med. De här abstrakta delarna som att
kunna skriva, notera och tänka utan att se framför sig och så vidare…(Magnus)



33

En av de intervjuade sträcker sig så pass långt som till att beskriva utomhusmatematiken som
en tänkbar hörnpelare i undervisningen som inte är oväsentlig med tanke på alla de moment
som man kan ta upp med hjälp av utomhusmatematik. Läraren lägger dock till att man inte
ska gå ut bara för att man ska ha matematik utan det måste vara det att man ser att det är en
fördel att vara ute och ha den här matematiken (Johan).

Något som alla lärarna mer eller mindre uttrycker när de berättar om sin utomhus-
matematik är att dess roll ska ses som ett komplement till den övriga undervisningen.
Utomhusmatematik ska alltså inte ses som något isolerat, utan som en integrerad del av
matematikundervisningen.

Den är ju ett kugge i ett lärande på nått sätt. Den blir ju liksom ett, en bit av ett kugghjul som ska
bli helt. Det finns en massa andra bitar som ska passa ihop med den andra matematiken. (Henrik)

Antalet gånger som de intervjuade lärarna har utomhusmatematik varierar men de flesta ligger
på 1-3 gånger per termin oavsett vilket år eleverna går i. En av lärarna påpekar att om han fick
bestämma så skulle han ha utomhusmatematiska moment kopplade till varje kapitel i
läroboken, om så var möjligt. På en av de intervjuade lärarnas skolor använder man sig av
nivågrupperade grupper i matematik och där anpassar läraren omfattningen av utomhus-
matematik efter hur stark/svag gruppen är och efter i vilket år eleverna går.

Det är väl…i årskurs nio har jag nog ett fåtal lektioner, alltså två-tre typ på ett år. I åttan har jag
kanske fem-sex och i sjuan beror det mycket på alltså. Har jag grön grupp alltså de svagaste
eleverna då, då har jag säkert tjugofem. Men har jag röd grupp som är de duktigaste i sjuan då så
kanske är det fem eller någonting sånt där. Inte så mycket som jag skulle önska. (Henrik)

Alla de intervjuade lärarna har berättat att det är läroboken som är ryggraden i deras
matematikundervisning. Det förklaras bland annat med att det är enklare för eleverna att se
vad som ska göras, enklare att samordna undervisningen med övriga kollegor i matematik
samt att eleverna behöver träna på det mekaniska räknandet. I vilken utsträckning lärarna
följer boken och sticker in med andra moment i undervisningen varierar från individ till
individ. När det gäller utomhusmatematiska moment säger de intervjuade lärarna att det första
som de tittar efter är övningar som är lämpliga för det område där de befinner sig i mate-
matiken, övningar som kan tillföra något som inomhusundervisningen inte kan göra bättre.

…sådan matematik som lämpar sig för att man med fördel kan göra det ute än innanför
klassrummets fyra väggar så att säga, där man kan konkretisera på ett bättre sätt än vad man kan
göra inne. (Johan)

När övningen är bestämd så förbereder nästan alla lärarna eleverna, innan lektionstillfället
med utomhusmatematik, på vad som ska göras och vad eleverna behöver tänka på. Detta för
att eleverna inte ska bli stillastående. Förarbetets omfattning beror lite på vilka uppgifter
eleverna ska få; hur svåra eller omfattande de är.

En av de intervjuade lärarna har dock en annan filosofi. Han talar bara om för eleverna att
nästa gång går vi ut. Eleverna får alltså direkt prova på det praktiska och pröva sig fram.
Läraren försöker att påverka så lite som möjligt och finns endast till för att hjälpa om eleverna
blir helt ”stillastående”. Efter ett utomhusmatematikmoment diskuterar läraren med eleverna
vad de gjort och försöker knyta det till sådant som eleverna arbetat med tidigare.
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Jag gillar ju att ge elever uppgifter utan att tala om hur de ska lösa dem så börjar jag. Och sen så
får de fundera och sen har de en frågeställning och då när det går så långt att de säger att ”det
här…vi klara inte det här” och de har tänkt, ritat och fejat och grejat, satt sig in i problemet då kan
man börja nysta lite och kanske ge en vink här och var. Tala om för dem att om flaggstången legat
utefter marken hade ni kunnat mäta den då, men nu står den ju rakt upp. XXXX [närliggande berg]
kan man inte ge sig på och fälla. Hur ska vi göra med det då? /…/ Naä, det pratar jag inte med
dem om utan vi går bara ut och mäter och sedan får vi gå in nästa lektion eller efter kanske halva
lektionen om vi har en lång lektion och sedan får vi prata om det vi gjorde, då kan man kanske
visa och titta på sådana uppgifter i boken. Där står det fem gånger sex vad kan det vara för
någonting? Ja har man en ruta som är fem meter på ena hållet och sex meter på andra hållet. Vad
kallas den för? Ja, då är det en rektangel kanske man kommer fram till, så man får in lite
matematiskt språk. Så kan man börja prata om omkretsen, arean och så får man multiplikationen
av fem gånger sex, det kan betyda arean av en här, så får man kvadratmeter. Så kan man gå ut igen
och rita de här kvadratmeterna. Men framför allt, liksom…jag pratar inte med dem om att den här
matematiken är den i boken, det gör jag inte. Utan förhoppningen är att de ska få liksom lite
kopplingar i hjärnan av det här. Som de har nytta av sedan. (Henrik)

Matematikämnet behöver förändras så att man börjar med konkret verksamhet, där man
tänker, diskuterar, upptäcker och erövrar ny kunskap. Det kan gynna de i skolan kallade
”svaga” eleverna. Oavsett vilka svårigheter de ”svaga” eleverna har så saknar i varje fall de
flesta av dem inte lust, fantasi eller kreativitet, vilket heller inte är fallet med övriga elever.
Erfarenhet säger att även matematikbegåvade elever stimuleras av att arbeta konkret.
Sannolikt kan det vara så att alla gynnas av att stegvis få gå från handling till teori
(Emanuelsson m.fl. 1995).

Dock uppger flera av lärarna att hur mycket man än planerat och fixat för att ha en
utomhusmatematiklektion så när det väl är dags blir det i slutändan vädret som avgör om det
blir någon utomhuslektion eller inte. Det behöver inte vara solsken men vräker regnet ner så
blir resultatet inte särskilt lyckat.

3.3.4 Kollegornas syn på utomhusmatematik
Avsnittet tar upp vilken syn de intervjuade lärarnas kollegor har på utomhusmatematik,
exempelvis hur de använder sig av utomhusmatematik eller varför de inte använder
utomhusmatematik i sin undervisning.

Den bild som de intervjuade lärarna målar upp angående sina kollegor och deras
användande av utomhusmatematik visar på att det bland majoriteten av deras kollegor finns
två läger. Det ena lägret använder sig inte av utomhusmatematik alls även om några visar
intresse och nyfikenhet för undervisningsmetoden. Det andra lägret använder sig av
utomhusmatematik men det är mer sporadiskt, någon gång då och då. Ingen av de intervjuade
lärarnas kollegor använder sig alltså av utomhusmatematik i den utsträckningen som de
intervjuade lärarna gör.

De orsaker som de intervjuade lärarna tror gör att kollegor väljer att inte använda sig av
utomhusmatematik är många och flera av orsakerna ingår bland nackdelar med utomhus-
matematiken (se tidigare beskrivning). Jag har sammanställt alla orsakerna, analyserat dem
och kategoriserat dem i följande fyra huvudgrupper:

• Kräver mer av läraren, ger tidsbrist
• Lärarna saknar kunskaper i utomhusmatematik
• Har elever som ej klarar av det arbetssättet
• Miljön kring skolan motverkar ett utomhusmatematiskt arbetssätt
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Att mängden material som finns att tillgå i utomhusmatematik är närmast obefintligt har
nästan alla de intervjuade lärarna gett uttryck för. Detta resulterar i att det kräver mer av
läraren genom att denne själv måste konstruera det mesta av materialet, det vill säga
förarbete/planering blir större än vid ordinarie undervisning. Den extratid dessa planeringar
och förarbete kräver är inte alla lärare villiga att offra, menar några av de intervjuade lärarna.
Det är då mycket enklare att räkna i boken.

Jag tror att det rent krasst är så att det finns väldigt lite om det ens finns några läromedel över
huvud taget. Nu behöver man ju inte ha läromedel för att man ska gå ut för att ha matematik men
jag tror att det behövs en viss fantasi på ett sätt alltså uppslagsrikedom och så vidare kan man
använda det här. Och sen till sist så är det tiden. Vi som lärare har så oerhört mycket och ska man
då satsa på det här då är det någonting annat som får stå tillbaka eller också får man ta av fritiden
helt enkelt alltså. (Johan)

Det är förklarligt om många lärare känner sig tveksamma och kanske även osäkra vid tanken
på att införa mer elevaktiva moment i sin undervisning. Vid en övergång till mer praktiskt
inriktad matematik krävs onekligen mer tid för planering och i synnerlighet om man som
lärare vill ta hänsyn till elevernas skiftande behov (Malmer 1997) vilket man som lärare ska
enligt läroplanen (Lpo 94) där det bland annat står att undervisningen skall anpassas efter
individens behov och förutsättningar (Skolverket 2000).

Flera av de intervjuade lärarna nämner också att många av deras kollegor förmodligen inte
ser vad utomhusmatematiken har för syfte och vad den kan resultera i för eleverna, mycket
beroende på att lärarna saknar kunskaper i och kring utomhusmatematik. Detta kan leda till,
påpekar några av de intervjuade lärarna, att kollegorna väljer bort utomhusmatematiken
eftersom den skulle stjäla undervisningstid från ordinarie undervisning. Läraren kan också
vara rädd för att eleverna inte ska hinna uppnå målen enligt kursplanerna. Ännu en orsak som
de intervjuade lärarna nämner är att kollegorna kan vara rädda för att misslyckas med utom-
husaktiviteterna eftersom de känner sig osäkra på vad man ska göra och hur man ska göra.
Hörberg (1997) använder en metafor Kör man i djupa hjulspår krävs det säkerligen lite extra
kraft för att komma ur dem (s. 141). Det är inte alltid en lärare har tillräcklig motivation för att
satsa den extra energi som krävs för att komma ur de gamla hjulspåren. Det kan även vara en
fråga om självförtroende. I en av Skolverkets rapporter tar man upp att många lärare har
tankar om att utveckla eller pröva andra undervisningsmetoder. De största hindren som
lärarna ser för att genomföra en sådan utveckling och pröva på andra undervisningsmetoder är
att det skulle stjäla för mycket tid från kurserna i matematik (Skolverket 2003).

Jag tror att det beror på att de [kollegorna] är för bekväma. Man har allting serverat egentligen och
undervisar man i matematik så kan man göra det väldigt enkelt för sig. Bara att följa
matematikboken som redan har ett färdigt upplägg. Så jag tror att de är för bekväma. De är kanske
inte heller intresserade av utomhusmatematik själva och de har svårt att se vart man ska kunna
använda det. (Lisa)

Malmer (1997) skriver att om lärare vill försöka hjälpa eleverna att skaffa sig effektiva
verktyg och hjälpmedel så måste lärarna se till att ge eleverna övningar där de kan använda
dem. Laborativa och undersökande arbetssätt pratas det då gärna om men det är inte alltid lika
lätt att omsätta detta i praktiken. Flertalet lärare har inte praktiserat detta undervisningssätt
under sin egen skolgång och i många fall inte heller sett mycket av det under sin egen
utbildning till lärare. Det är då inte förvånande att lärarna känner sig osäkra och tveksamma
till att prova på denna form av undervisningsmetodik.

Ytterligare orsaker som de intervjuade lärarna tror spelar in när kollegor väljer att välja
bort utomhusmatematik som ett komplement till den ordinarie undervisningen är att de
klasser eller grupper som de har i matematik inte klarar av det. Det kan bero på att
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elevunderlaget gör det svårt att ha utomhusmatematik, att eleverna är ovana vid att arbeta med
utomhusmatematik eller laborativa övningar eller att gruppen för läraren känns för stor för att
ta med ut. Carlgren & Marton (2000) påpekar att i välartade klassrum där ordningen inte
ifrågasätts kan läraren ha mer öppna arbetsformer och ge eleverna innehållsligt mer
spännande uppgifter medan det i en stökig klass blir tvärtom.

Den sista orsaken som de intervjuade lärarna tror spelar in vid kollegornas val att ha eller
inte ha utomhusmatematik är att miljön kring skolan kan påverka. Om inte utemiljön kring
skolan inbjuder till utomhusaktiviteter eller om det inte finns ett någorlunda närliggande
område där miljön är bättre än vid den egna skolan är riskerna stora, tror lärarna, att kollegor
väljer bort utomhusmatematik.

Det är ju, det är ju kanske lite jobbigt ja menar. Har man en skola som ligger mitt inne i storstaden
eller så, ta ut eleverna där kan man tänka sig att det blir ganska rörigt och så. (Henrik)

Majoriteten av de intervjuade lärarna har kring sina skolor som de arbetat på haft en utemiljö
som inbjudit till att gå ut i och integrera i undervisningen. Det har varit bra skogar, gräsplaner,
mindre sjöar och vattendrag samt kullar och berg. Vid avsaknad av bra utemiljö menar en av
de intervjuade lärarna är chansen stor att man mer ser problemen istället för möjligheterna
med utomhusaktiviteter och därför väljer bort dem.

3.3.5 Faktorer i skolan som påverkar utomhusmatematiken
Avsnittet behandlar faktorer i skolan som påverkar de intervjuade lärarnas utomhus-
matematikundervisning. Det är yttre faktorer som inte läraren själv kan påverka, exempelvis
schemat.

Genom analyserandet av de transkriberade intervjuerna har jag kunnat se att det finns
faktorer på skolorna som påverkar lärarnas undervisning och därmed även eventuell
utomhusmatematikundervisning. Dessa faktorer kan ses som yttre faktorer som läraren ej kan
påverka i någon större omfattning till skillnad från nackdelarna (se kap 3.2.3) som kan ses
som inre faktorer mer påverkbara för läraren. Jag har kommit fram till fem faktorer som
påverkar lärarna och som beror på hur den skola de arbetar på fungerar och är organiserad.
Faktorerna är:

• Tiden för lärarna
• Schemat
• Trender i undervisningsmetoder
• Skolkoden
• De lokala arbetsplanerna

Idag är det mycket i skolan som konkurrerar om lärarnas tid. Några av de intervjuade lärarna
påpekar att det idag inte bara handlar om att planera och genomföra undervisning utan det är
så mycket annat som kommer in och tar tid. De nämner exempelvis utvecklingssamtal,
konferenser och även, i vissa fall, socialt arbete med eleverna. Detta kan medföra att
utomhusmatematik som tar extra tid i anspråk för läraren faller bort.

Jag har ju, min erfarenhet är ju att vi lagt mycket mer tid åt utomhusmatematik tidigare än vad vi
gör för tillfället. Så jag tror att det kan stärka, stärka matematiken för många elever men det krävs
också att man som lärare ägnar förberedelsetid för det och där finns ju idag då mycket som
konkurrerar om tid till förberedelser så därför så tror jag att utomhusmatematiken har blivit
bortglömd. (Urban)
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Tidigare (innan Lpo 94) har läroplanerna i större utsträckning talat om vad och hur lärarna ska
göra i sin undervisning med eleverna. I och med Lpo 94 har mycket av ansvaret överlämnats
till lärarna själva att arbeta fram, vilket i sig tar tid; att omforma de mål som står i läro-
planerna till hur det ska genomföras praktiskt i undervisningen. Carlgren & Marton (2000)
påpekar att i tidigare läroplaner föreskrivs exempelvis arbetssätt som syftar till att öka
undersökande och elevaktiva arbetssätt medan det i läroplanerna från 1994 inte föreskrivs hur
någon undervisning ska organiseras eller genomföras. Detta uppfattas nu som en professionell
fråga som respektive lärare själv ska kunna avgöra. Dessa ständiga omformuleringar av
kraven på vad lärarna ska göra har konsekvenser för deras arbete. Det uppstår ständiga ”brott”
i yrkets kunskapsutveckling. Det som tagit tid att utveckla för en skolreform kan inte alltid
överföras till nästa. Delvis slår de nya reformerna undan fötterna på lärarna som varje gång
under mer tidsåtgång får utarbeta nya arbetsformer.

En annan faktor som påverkar utomhusaktiviteter är schemat, påpekar de intervjuade
lärarna. På de flesta högstadier är undervisningen hårt bunden till schemat och det kan vara
svårt om man som enskild lärare vill gå utanför schemat. Utomhusmatematiken kan i vissa
övningar kräva mer tid än kanske en 40-minuters lektion och kommer då en annan lektion
direkt efter är det svårt att genomföra utomhusmomentet, berättar en av lärarna. Det är heller
inte alltid skolan har så bra möjligheter i närheten att bedriva utomhusmatematik vilket gör att
transporter krävs för att komma till ett bättre område för att bedriva studier. Dessa transporter
tar tid och kostar i vissa fall pengar.

Det ska inte vara något konstlat att gå ut och många gånger då när man ska ut i skogen då kostar
det pengar. Kommunerna har inte råd, de har en dålig ekonomi och så vidare, då är det jobbigt.
Och så ska det beställas bussar, när är jag tillbaka, ja då inkräktar det på en annans lektion och så
vidare. I många fall ser man dessa hinder, då är det lättare, då är man inne. (Johan)

För att erfarenheter från vardagliga situationer ska kunna förvandlas till kunskaper via
lärprocesser fordras en arbetsorganisation, som aktivt arbetar för ett kontinuerligt lärande
bland lärarna. Det är i detta sammanhang som lärarens olika lösningar måste uppmärksammas
och bekräftas av andra (Alexandersson 1994).

Ytterligare en faktor som några av de intervjuade lärarna nämner är att det ”i skolans
värld” finns trender för vad som är ”inne”, hur man ska undervisa och vad man ska använda
sig av. Det senaste som kommit är att man ska integrera datorn och it-tekniken i
undervisningen. En av lärarna påpekar att många lärare försöker köra på de trender som är
aktuella eftersom de ofta kommer ”uppifrån” (Skolverket) men att det då är lätt att lägga
undan andra metoder som man använt sig av trots att de kanske är bra, bara för att man ska
följa med trenden. En annan lärare uttrycker sig på ett liknande sätt:

U: Lärarrollen är ju inte förändrad men det man sysslar med förändras ju och det beror ju på att
vad som är mest aktuellt. Och det som inte är aktuellt det finns ju där i bakhuvudet, i vilande så att
säga.
I: Det blir lite modetrender på vad som ska göras eller?
U: Ja, det blir det definitivt. Och sedan så är det beroende på vilka kollegor man har och hur
samarbetet är. Hur man och…och det har ju varit en modetrend att man ska då koppla ihop
matematiken och våra datorer och då glömmer man bort det här genuina enkla.
Utomhusmatematik är ju enkelt egentligen. (Urban)

Hörberg (1997) beskriver en lärare som är inne på ett liknande spår som Urban. Hörbergs
lärare känner att forskningen och forskare underkänner hans yrkeskunskap. I hans ögon har
inte didaktikforskningen någon vettig förankring i skolvärlden. Forskarna vill att lärarna ska
använda deras teorier som läraren ser inte kommer att fungera i ”verkligheten”. Det är precis
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som om de vill vända upp och ned på all matematik och visa att allt det som har gjorts i
matematiken är värdelöst på något sätt (s. 167).

En annan trend inom skolvärlden som de intervjuade lärarna tar upp, är att det skett en
förändring bland lärarna. Tidigare var det många som arbetade på samma skola under lång tid
medan det idag är större rotation bland de anställda lärarna, de byter oftare arbetsplats. När
lärarna arbetade på samma skola under en längre period byggdes material och rutiner upp för
hur man kan jobba på just den skolan med dess omgivning. Denna uppbyggnad av material
och rutiner sker inte på samma sätt om det är en rotation bland de anställda hela tiden.

U: …Det har skett en omflyttning inom lärarkåren.
I: Från?
U: Från att tidigare så fanns det många lärare som hade en lång erfarenhet från en och samma
arbetsplats och då hade man också under årens lopp då skaffat sig då rutiner på vad man gjorde på
de olika årskurserna. Sen tror jag också att det fanns, mer uttalat tidigare, att det här med laborativt
matte där det här med utomhusaktiviteter är en del av den laborativa matematiken att man ägnade
mer tid åt den verksamhetsgrenen. Det är nog en förändring där.
I: Vad tror du beror på att denna förändring skett?
U: Det är svårt. För tittar man på de nationella proven i matematik idag så borde man ju vara mer,
man borde arbeta mer laborativt och mer…matten ska ju vara mer ett redskap. I verkligheten är
det lite annorlunda. Så det behövs väl, vad ska vi säga att man får lite små puffar uppifrån, från
kollegor eller från andra. Så att just förhoppningsvis, just det du pysslar med nu får
förhoppningsvis lite positiva effekter, tror jag. (Urban)

En faktor som några av de intervjuade lärarna understryker som mycket viktig gällande
påverkan av utomhusmatematik men även allt annat som rör den skolan som man jobbar på är
hur skolkoden20 på skolan är.

U: …Det är ju, varje skola har ju sin ska vi säga sin struktur va och en stadsskola som XXXX
[skolans namn] har ju då traditioner såhär jobbar vi på skolan. En liten landsortsskola som har
närheten till natur, kanske riktig natur då blir det mer naturligt att man jobbar annorlunda och att
man då har vissa, ska vi säga mattetraditioner, såhär brukar vi göra.
I: Okej. Så utemiljön och traditionerna spelar även en stor roll?
U: Det tror jag. Ja, det har en stor betydelse. (Urban)

Situationen i skolan är idag sådan att en lärare som undervisar utomhus mer än vad som är
normalt, får frågor om eleverna uppnår de föreskrivna målen (Braute & Bang 1997). Håller vi
tillbaka våra upplevelser och känslor, begränsar vi oss till att bara ha med sådana idéer och
värderingar, som inte upplevs som hotfulla mot skolans normer och traditioner. En
konsekvens kan då bli att skolan minskar sin öppenhet gentemot nya idéer om undervisning.
Detta kan i sin tur leda till minskat intresse för att pröva på nya saker, eftersom ett risktagande
skapar en alltför stor osäkerhet (Alexandersson 1994). Skolkoden formas av såväl lärarna som
av skolans historia och det kringliggande samhällets traditioner och socioekonomiska
struktur. Varje lärare vid en skola vet (i grova drag) vilka ståndpunkter som är ”mest
gångbara” på deras skola då det gäller sådant som har med skolans arbete att göra, exempelvis
tankar om skolmyndigheten, vad kunskap är, hur eleverna ska bemötas och hur
undervisningen ska bedrivas (Arfwedson & Arfwedson 2002). Det samspel som äger rum
mellan eleverna och mellan eleverna och deras lärare samt de värderingar och förväntningar
som uppmuntras i skolan, formar inte bara hur undervisningen i matematik ser ut utan också
hur matematiken lärs in och hur den förstås (Lester 2000).

Den sista faktorn som är resultatet av min analys är att de lokala arbetsplanerna21

påverkar ett utomhusaktivt undervisningssätt, det vill säga om det nu står någonting om det i

                                                  
20 Begreppet skolkod betecknar de för varje skola typiska tendenser i sätt att tänka och agera, som återfinns i
skolans lärarkår.
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den lokala arbetsplanen. Samstämmigheten är total bland de intervjuade lärarna när det gäller
vad som står i de lokala arbetsplanerna om ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Deras svar är
att det inte står någonting alls om det. En av lärarna berättar dock att det i skolans lokala
arbetsplan står att miljön kring skolan är bra och att den utnyttjas men inte hur den utnyttjas.

M: Naä, inte…inte annat, inte direkt påtalat så, naä. Annat än att det står att vi har en väldigt bra
miljö runt som också används, det är ungefär så alltså…inte att den skall användas eller att vi
strävar efter att använda den så mycket som möjligt, någonting sånt står inte med.
I: Det finns en tillgång så att säga?
M: Ja, det påtalas att tillgången finns. Men inte någonting om hur mycket den ska användas.
I: Sen är det upp till var och en?
M: Mmm. (Magnus)

En annan lärare påpekar att det inte står någonting i arbetsplanerna men att lärarna på skolan
ändå automatiskt går ut på grund av att utemiljön är så pass bra och att lärarna nyligen har
inventerat omgivningen för att se hur de ska kunna använda den i utomhusundervisning.

3.3.6 Var lärarna hämtar material/idéer ifrån
Material, idéer och inspiration till utomhusmatematik får de intervjuade lärarna från flera
olika håll. De nämner bland annat andra ämnen (mestadels NO-ämnena), kollegor,
fortbildning, utemiljön i sig själv samt Internet.22

Som tidigare nämnts påpekar alla de intervjuade lärarna att mängden färdigt material till
utomhusmatematik mer eller mindre är lika med noll, det blir i slutändan lärarna själva som i
de flesta fallen får konstruera uppgifter och övningar. Det lilla material som dock verkar
finnas, uppger en av den intervjuade lärarna, är spridda som mer enskilda övningar i olika
böcker eller ligger i olika lärares pärmar på skolorna. Som det är idag finns inget samlat
material.

U: Man tar det lite här och där. Det finns inget material som man kan peka på att ”där går det att
hämta”. Det blir lite av erfarenhet och kontakter under årens lopp. Kontakter med litteratur men
också kontakten med människor och kollegor som har gjort att man har ju samlat på sig material.
Det gäller bara att tänka till ”vad är det jag brukar att göra och hur gjorde jag förra gången och när
ska jag ta till mig det här” och så vidare.
I: Det är från en mängd olika håll med andra ord?
U: Jag vill påstå att det är ett område där man inte har samlat och presenterat materialet och skapat
en översikt utan jag har en känsla av att det finns en massa material men det är spritt på många
olika håll.
I: Det finns alltså inget skrivet utan det är ni lärare som bär med er kunskaperna.
U: Det är nog riktigt men samtidigt så finns det nog en del skrivet fast det är inte skrivet som ett
tema utan det är skrivet som enskilda övningar ihop med annan litteratur. (Urban)

Något som kanske kan ses som lite överraskande är att ingen av de intervjuade lärarna uppger
att de fått inspiration eller idéer från någon av de mer alternativa pedagogikerna som finns, till
exempel Montessori eller Waldorf, eftersom de förespråkar ett mer praktiskt handlande i
undervisningen.

                                                                                                                                                              
21 De lokala arbetsplanerna är strategier för hur det praktiska genomförandet av skolans fastställda mål ska
genomföras. Utarbetas av lärare och elevrepresentanter och beslutas av rektor. (Pedagogisk Uppsalgsbok)
22 Se Bilaga C – rekommenderade websidor.
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Naä, men ja när jag gick utbildning sådär, jag gick ut ganska sent XXXX [årtal på 1980-talet] så
att fanns ju en del, vad ska jag säga pedagogik som man studerade…Montessori, Freinet, Waldorf
och sådan här. Waldorf sysslar ju ganska mycket med praktisk matematik. Men ingenting som jag
fastnat för sådär utan man plockar det som finns. (Henrik)

Olika elever och elevgrupper behöver olika innehåll, material och arbetsmetoder för att nå
målen i olika ämnen/ämnesområden och så även i matematik. Ett bra samspel mellan
engagerade och kunniga lärare och deras elever leder till att innehållet upplevs som relevant
och begripligt, upplevelser av att lyckas, känslan av ett personligt växande och ökad självtillit
för eleverna men där den yttre formen inte nödvändigtvis behöver vara avgörande (Skolverket
2003).

3.4 Eleverna och utomhusmatematik
I detta avsnitt tas de uppfattningar som lärarna har om vad deras elever tycker om utomhus-
matematik och hur de har reagerat vid de tillfällena. Lärarna beskriver även sin syn på hur
utomhusmatematiken kan påverka elevernas lärande i matematik.

3.4.1 Elevernas reaktioner
De intervjuade lärarna ger en samstämmig bild av att en stor majoritet av eleverna är positiva
till utomhusmatematik och tycker det är roligt. Variationen och konkretiseringen är något som
många elever, enligt lärarna, lyfter fram som positivt.

Dock säger lärarna att de upplever att de kan dela upp eleverna i två läger. I det första
lägret där majoriteten av eleverna finns, är de som uppskattar omväxlingen. I det andra lägret
finns de som tycker att utomhusmatematiken tar tid från den ”riktiga” matematiken, vilket för
dem innebär att räkna i boken. En av lärarna tillägger att många elever trivs att jobba med det
som de känner till, det blir en trygghet. Eleverna kan däremot tänka sig att då och då variera
med något annat. Det blir som läraren uttrycker sig, en balansgång mellan arbetssätten.

Jag tror att det finns dels är en kategori som tycker att, att nu tappar vi tid för riktigt matte. Det tror
jag att det finns i en liten grupp av eleverna och sedan så tror jag också att det finns en grupp som
uppskattar det som omväxling mot vad ska vi säga, den lite mer jobbiga matten. Så att som ett
inslag som kommer lite då och då tror jag är ett rätt bra sätt att planera. (Urban)

En forskningsstudie visar på att om eleverna inte har något intresse för innehållet i det arbete
de håller på med kommer deras aktiviteter att enbart inriktas på insatser att producera resultat
som läraren godkänner (Bergqvist 1990). I förlängningen brukar det betyda att räkna på i
boken. En fara är då att en ensidig undervisning inriktad på att räkna i läroboken kan medföra
att eleverna får uppfattningen att matematik endast handlar om att lösa uppgifterna i boken.
Risken är att eleverna inte inser att matematiken är ett redskap som de kan använda när de
löser problem både i och utanför skolan (Ahlberg 1995).

Elevernas och lärarnas matematikrelaterande uppfattningar är en viktig påverkansfaktor
när det gäller undervisningen och inlärningen. Eleverna påverkas dels av utomståendes
uppfattningar som de får genom exempelvis föräldrar, släktingar och läromedelsförfattare,
dels av sin lärare. Lärarens uppfattningar som kommer in genom valen av undervisning,
påverkar elevernas inlärning medan elevernas egna uppfattningar styr deras prestationer i
inlärningssituationen. Om eleverna har en uppfattning om att matematik bara handlar om att
räkna och använda sig av formler så kommer de att få svårigheter när det gäller
problemlösning, där eleverna först måste tänka efter och sedan avgöra vilken metod som
lämpar sig för den givna uppgiften (Pehkonen 2001).
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Att eleverna är uppdelade i två läger och reagerar olika tror en av lärarna beror på att
budskapet med utomhusmatematiken och syftet med den sortens undervisning inte gått fram
till eleverna.

Ja det finns de som är stolta över att de kommit fram till ett resultat men det finns ju de som tycker
att Varför ska vi göra det här? Vad lär vi oss utav det här? De ser inte, inser inte syftet riktigt. Då
kan man som vuxen få liksom en tankeställare där…att man måste vara oerhört tydlig i budskapet
varför man gör saker och ting. (Urban)

Elevernas uppfattningar om vad skolans matematik i grunden innebär påverkar till exempel
deras föreställning om på vilket sätt ämnet på bästa sätt ska läras in och hur det ska läras ut
av läraren (Pehkonen 2001). När innehållet i det som eleverna arbetar med inte upplevs
meningsfullt och eleverna inte förstår det som de arbetar med har de svårt att upprätthålla
intresse och motivation (Skolverket 2003). Många elever idag har ett alldeles för snävt
perspektiv på matematiken. De tycker att det viktigaste är att få fram ett korrekt svar på
förelagd uppgift och tänker inte på hur viktig matematiken är för deras vuxenliv och för den
demokratiska samhällsprocessen (Malmer 1999). Genom sin forskning har Martha Frank
kunnat urskilja fem vanliga matematikrelaterade uppfattningar bland elever i grundskolan
vilka Pehkonen (2001) hänvisar till:

• Matematik är räkning.
• Matematiska problem bör kunna lösas snabbt och då helst i bara några få steg.
• Vid matematikstudier är målet att få fram ”rätt svar”.
• Elevens roll är att skaffa sig kunskap som sedan ska visas upp att den mottagits.
• Matematiklärarens roll är att överföra eller förmedla kunskaper i matematik och

förvissa sig om att eleverna lärt sig denna kunskap.

Att lärarens roll är viktig och att denne påverkar elevernas uppfattningar om ämnet har jag
nämnt tidigare. Bergqvist (1999) beskriver hur man som lärare kan göra för att få eleverna
mer aktiva i praktiska övningar. Det gäller för läraren att klargöra varför man gör något, vad
man kan se och varför detta är intressant, samtidigt som man visar på vad uppgifterna belyser
och vad de ska vara exempel på. På så sätt kan en plattform för upptäckande och förståelse
skapas som eleverna kan utnyttja.

3.4.2 Elevernas matematiska lärande
När det gäller hur elevernas lärande har påverkats mer direkt av utomhusmatematiska
övningar så nämner flera av lärarna att eleverna har fått så kallade ”aha-upplevelser” när
polletten ramlat ned och eleven har förstått ett samband, en metod att lösa saker och ting med
eller ett begrepp som fram till dess varit oförståeligt.

Det jag har upplevt är den här ”aha-upplevelsen”. Att eleverna säger; ”aha är det, det här man
räknar”, ”är det så här man räknar”, ”jasså det är här det används”, ”är det såhär som det ser ut”.
(Lisa)

Innehållet i skolarbetet, om man ser det rent allmänt och i matematik, måste upplevas som
relevant och begripligt. Att plötsligt förstå något som länge varit svårt stärker individens
motivation. För förståelsen och förmågan att internalisera ny kunskap behöver eleverna
kunna anknyta till något redan känt (Skolverket 2003). Dahlgren (1990) pekar på att det är
viktigt att inlärningssituationen är meningsfull och innehållet känns relevant för eleverna.
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Meningsfullhet betyder både begriplighet och relevans. Om undervisningsinnehållet skall kunna
utveckla de studerandes kunskaper och färdigheter måste det vara både relevant och begripligt.
Vår förståelse för vad som utmärker ett innehåll som uppfattas som relevant av eleverna bör i
första hand grundas på studier av relationen mellan undervisningens faktiska innehåll och de
kunskaps- och färdighetsbehov som uppstår i den samhälliga tillvaron. Begripligheten bör i första
hand belysas genom ett samtidigt studium av undervisningsinnehållet som sådant och dess form,
samt vad vi vet om det mänskliga lärandet. (Dahlgren 1990, s. 11)

Ett tillfälle då många barn, ungdomar och vuxna verkligen känt lust att lära matematik är
tillfällen då både kropp och själ har varit engagerade. Så kallade aha-upplevelser har i många
fall uppstått när individen förstått exempelvis ett problem eller samband. Gemensamt är att de
alla uppgett att de både har tänkt och känt (Skolverket 2003). Det är viktigt för elever att ha
konkreta upplevelser av situationer som kan matematiseras. Begreppsbildning bygger på
strukturella likheter i erfarenhet (Björkqvist 1993).

De intervjuade lärarna tycker sig märka att utomhusmatematiken ger en indirekt påverkan
hos eleverna när det gäller det matematiska lärandet. De flesta eleverna har ganska roligt och
att de ser vad de kan ha matematiken till vilket, enligt lärarna, i förlängningen tycks öka
elevernas motivation och påverka attityden för ämnet matematik.

Jag tror att intresset blir större, de förstår ”jaha nu förstår ja hur det hänger ihop dehär sakerna”,
det är ett sätt där man befäster de här kunskaperna såhär hänger det ihop. Och så är det just det här
att matematiken det är någonting som faktiskt går att använda ute också. Man får en annan
inställning till att man kan använda matematiken till mycket mer än vad eleverna tror att man kan
använda matematiken till. Ett sätt att lära sig matematik är att man undviker att man blir lurad i
framtiden, det är ju väldigt viktigt att man kan det här med matematiken med överslagsberäkning
och så vidare. Man har ett hum vad det rör sig om. Jag tror också att när man förstår mer av
matematiken, man förstår så här hänger det ihop så blir också matematiken skojigare. (Johan)

Enligt det psykodynamiska perspektivet på lärande kommer individens känslor och
motivation inför det som ska läras att styra hur väl individen kommer ihåg det som lärs samt
hur benägen denne är att använda det. Den välmotiverade individen med positiva känslor
inför en lärandesituation har bättre förutsättningar för lärande än motsatsen. Den
känslomässiga sidan av lärandet påverkar således alltid läroresultaten även om den inte
påverkar själva kunskapsinnehållet. Läroresultatets användbarhet och hållbarhet är beroende
av hur starkt den psykodynamiska dimensionen är kopplad till läroprocessen (Illeri 2001). I
Lusten att lära beskrivs hur matematik givit rum för klarhet och upplevelser av överblick för
många undersökta individer med positiva erfarenheter av matematikämnet. Individerna
berättar hur det medför lust att undersöka och upptäcka mer och att matematikämnet för dem
har blivit utmanande och stimulerande (Skolverket 2003)

Elevers förväntningar har formats genom åren av i första hand interaktionen mellan
föräldrar, klasskamrater och lärare. Synen på matematik som eleverna tar med sig in i
klassrummet är ofta att matematik är ett krävande ämne och att skolmatematiken är ett viktigt
ämne som kan spela en avgörande roll för framtida möjligheter att lyckas på
arbetsmarknaden. En annan syn är att om man lyckas med matematiken så kan det underlätta
studierna inom andra ämnesområden. Matematiken är användbar och önskvärd, inte
nödvändigtvis i sig själv utan snarare på grund av de fördelar som framgångsrika studier kan
föra med sig (Bjerneby Häll 2002). Något som är viktigt att komma ihåg med matematik är
att det rymmer stora möjligheter att känna tillfredställelse, hopp, glädje, lycka, triumf och
självkänsla efter en lyckad uppgiftslösning. Matematik är både allvar och lek, både arbete
och förströelse. Matematik kan skänka besvikelser och ängslan, men också självaktning och
stolthet (Mange 1998).

För att stärka elevernas lärande, påpekar flera av lärarna jag intervjuat, att det är viktigt att
inte bara före den utomhusmatematiska lektionen prata med eleverna om vad de ska göra och



43

vad syftet är med lektionen, utan att efter lektionen ha en uppföljning med eleverna där man
går igenom vad de gjorde och knyter an till den matematik de håller på med för stunden. De
intervjuade lärarna uppger att det är vid denna uppföljning som man som lärare kan knyta
ihop säcken så att eleverna förhoppningsvis kan se det utomhusmatematiska momentet som
en del i helheten. En av lärarna tillägger att det är lätt att man bara går vidare och tror att
eleverna förstått det som var avsett fast så inte alltid är fallet.

U: Den delen [eleverna ges möjligheten att reflektera kring det matematiska innehållet] är ju viktig
och den delen tycker jag måste ta stor plats annars så tappar man ju lite av, av syftet med varför
man har utomhusmatematik.
I: Hur gör du då så att säga?
U: Ja dels så bör man ta det i samband med att man förbereder elever och sedan bör man ta det
också som en sammanfattning. Där eleverna…var och en eller i grupp får återge vad de har
kommit fram till och fått ut utav sin undersökning och om de har fått fram ett…ett någorlunda
riktigt svar och om inte så vad det kan bero på. Så att de gör en felanalys om de inte kommit fram
till rätt svar.
I: Är det resultatet som är det viktiga då?
U: Nej det tycker jag inte utan jag tycker att det är att man har insett eller förstått vad det är man
har gjort och syftet. (Urban)

Lester (2000) beskriver vad som kan vara bra att göra efter att man haft problemlösning med
sina elever. Genom att diskutera elevernas lösningar på problemen och visa på olika sätt att
lösa problemen kan man stödja elevernas lärande kring när och hur man använder en viss
strategi. Om man jämför de lösta problemen med tidigare lösta problem och samtidigt
diskuterar olika lösningsvarianter kan det utveckla en överspridning av lärande hos eleverna.
En av mina intervjuade lärare uttrycker sig som så att det är inte en isolerad ö utan en
utomhuslektion är en del i en större helhet. Läraren fortsätter och säger att det är viktigt att
utomhuslektionen är integrerad i den övriga undervisningen så att eleverna kan se att den hör
samman med resten av det de lär sig i matematiken.

Några av de intervjuade lärarna understryker att det är viktigt att komma ihåg att alla
elever inte kan lära sig allt och att det tar olika lång tid för eleverna att lära sig. Det gäller att
låta det ta den tid eleverna behöver och inte ge upp, och att inse att man får återkomma och
repetera det som eleverna inte förstått.

Men man får förstå också att alla elever kan inte lära sig allting heller. Och det kan vara så att de
elever som inte lär sig det här på en lektion där kanske man får återkomma med det efter ett halvår
eller två månader och se om de kanske kan acceptera det eller förstår det bättre denna gång man
förklarar det. Man kan ta ett avbrott mitt i ett annat kapitel, ”idag ska vi faktiskt mäta den här
höjden på björken som står där borta. Kommer du ihåg hur vi gjorde?” (Henrik)

Elevernas förmåga att lösa problem i matematik tar lång tid att utvecklas eftersom det kräver
mycket mer än bara direkta tillämpningar av matematikkunnandet (Lester 2000). I en
grundskoleklass kan skillnaden i de matematiska prestationerna vara mycket stora. Det
hjälper inte att skolans centrala myndigheter sagt vad kursplanen skall omfatta. I slutändan är
det eleverna själva som utför lärandet. Det är enligt all känd erfarenhet omöjligt för alla
elever att nå samma kunskapsmål (Mange 1998).
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3.5 Exempel på utomhusmatematiska övningar
Här följer åtta områden inom grundskolans matematik där de intervjuade lärarna använt sig av
utomhusmatematik.

• Hastighet/Sträcka/Tid
• Avstånds- och höjdberäkningar
• Area
• Volym
• Skala
• Stora tals matematik
• Statistik
• Procent

Jag beskriver under varje område allmänt vad för olika slags övningar som lärarna givit
förslag på. Under några av områdena har jag även beskrivit övningar mer noggrant. Dessa
finns som direkta förslag bland bilagorna längst bak i mitt examensarbetet. Inga av upp-
gifterna som nämns är specificerande till ett visst år utan det är upp till varje lärare att
använda dem som denne själv behagar när de skulle kunna komplettera undervisningen. I
många fall går de uppgifter och övningar som de intervjuade lärarna beskrivit att kombinera
med varandra, mellan de olika områdena. I de specifika uppgifter som följer med i bilagorna
har jag i vissa fall kanske skrivit ut mer uppgifter än vad eleverna behöver och även gjort
tabeller (som eleverna mycket väl själva kan göra), detta för att vara så tydlig som möjligt och
försöka visa på exempel hur utomhusmatematiska uppgifter som de intervjuade lärarna har
använt sig av, kan se ut.

Ett råd från de intervjuade lärarna gällande alla övningarna i utomhusmatematik är att
när eleverna jobbar med uppgifterna bör de vara i grupper om två till tre elever, inte fler än
tre elever.

3.5.1 Hastighet/Sträcka/Tid
Enligt de intervjuade lärarna är uppgifter som handlar om hastighet/sträcka/tid klassiska
utomhusmatematiska övningar. Eleverna ska här mäta upp en sträcka på något sätt och sedan
se vilken tid det tar att ta sig den sträckan. Eleverna kan gå eller springa sträckan själva men
de kan även mäta på hur fort en cykel/moped/bil rör sig en given sträckan. De hastigheter som
sedan räknas kan beräknas i olika enheter och jämföras med andra föremåls hastigheter (båtar,
flygplan, satelliter, ljuset). Det går även att utöka beräkningarna och se hur långt och vilken
tid det kan ta att förflytta sig olika sträckor.
Finns vattendrag i närheten av skolan kan eleverna mäta ut en sträcka längs vattendraget,
slänga i något som flyter i vattnet och sedan bestämma den tid det tar för föremålet att
tillryggalägga den utmätta sträckan. Efteråt beräknas hastigheten. Olika föremål kan slängas i
vattnet och eleverna ser om de har olika hastighet, och om hastigheten oberoende av föremålet
är olika i olika delar av vattendraget (kanten/mitten).

3.5.2 Avstånds- och höjdberäkningar
Vid beräkningar av olika avstånd har de intervjuade lärarna några olika förslag på vad för
olika typer av uppgifter man kan använda sig av. En variant är att mäta höjden på ett fast
föremål som eleverna inte kan mäta med måttband på grund av dess höjd exempelvis ett berg,
hus, flaggstång eller träd. Ett sätt att då beräkna höjden är att konstruera en sticka med känd
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längd som man sedan använder sig av.23 Till grund för beräkningarna av höjden utgår man
från likformighet hos trianglar.

För att beräkna avståndet till ett föremål går det också att använda sig av triangel-
mätning.24 Eleverna mäter upp en sträcka AB och ritar sedan in den (i skala) på ett papper. En
av eleverna ställer sig i punkten A med papperet framför sig där linjen på papperet ligger
parallell med den verkliga sträckan AB. Eleven syftar nu med papperet framför sig mot den
punkt som avståndet ska mätas till (punkten C). En knappnål sticks i papperet utmed syftes-
linjen. Samma procedur görs vid punkten B, där eleven gör en ny syftning mot punkten C och
sticker ner en ny knappppnål. Genom att rita ut syfteslinjerna så kommer punkten C att visa
sig där de båda syfteslinjerna skär varandra. Eftersom linjen AB på papperet är ritad i skala
mot den verkliga (kända) sträckan AB går det nu att med hjälp av geometriska beräkningar
(exempelvis Pythagoras sats) räkna ut avståndet till C.

Avstånd kan även mätas med hjälp av ett cykelhjul, där eleverna markerar en punkt på
hjulet för att sedan gå en okänd sträcka och låta hjulet snurra. Eleverna räknar antalet varv
som hjulet snurrar på hela sträckan och kan sedan genom att mäta hjulets diameter och
beräkna hjulets omkrets, komma fram till den okända sträckans längd.

Övning 1 – Beräkna trädens höjd25

I denna uppgift ska eleverna använda sig av en sticka för höjdmätning som de antingen själva
får tillverka innan lektionstillfället eller som läraren har konstruerat. Eleverna ska först
uppskatta höjden av några träd som läraren sett ut och sedan med hjälp av sina stickor beräkna
höjden på träden. Utöver det kan eleverna räkna ut avvikelserna procentuellt sett mellan sina
uppskattningar och det beräknade värdet på trädets höjd. De kan även redovisa de uppskattade
värdena och de beräknade värdena i stapeldiagram.
Ett råd är att låta eleverna göra en mätning på något de känner igen väl och som kan bli en
referenshöjd. Erfarenhet har visat att många elever inte vågar göra uppskattningar till en
början därför att de inte har en aning om hur högt det de ska uppskatta är. Om de fått ett
referensmått blir de lite säkrare vilket hjälper dem i hela undersökningen och de senare
redovisningarna (Trygg 2002).

3.5.3 Area
Inom området area finns en mängd övningar som de intervjuade lärarna ger exempel på. Utgår
man från till exempel en fotbollsplan så kan man mäta arean av hela planen, straffområdet,
mittcirkeln, målet samt även mäta längden på planens diagonaler. Antingen kan man låta
eleverna mäta med långa måttband eller så kan eleverna få stega upp sträckorna och sedan
mäta dem. De kan efter det antingen beräkna arean och då använda exempelvis kvadratmeter
men kan även använda sina egna steg som måttenhet. Lämpligt kan då också vara, enligt
lärarna, att jämföra de areor eleverna kommer fram till med andra areor, exempelvis hur
många fotbollsplaner det går på ytan av något som eleverna känner till (närliggande sjö, ytan
av orten o.dyl.).

Eleverna kan hålla varandra i händerna och bilda olika geometriska figurer som
exempelvis rektangel och kvadrat. Sedan ber läraren eleverna, som fortfarande håller varandra
i händerna, att göra en så stor area som möjligt. Eleverna kommer då att backa och sträcka ut
sina armar så mycket som möjligt och en cirkelformad yta kommer att uppstå vilket man

                                                  
23 Se Bilaga D – Hur konstruera samt använda en höjdmätningssticka.
För ytterligare ett sätt: Trygg m.fl. (red.). (2002).NCM. Uppslagsboken. Nämnaren TEMA. Göteborg: Göteborgs
universitet. s. 80-81
24 Se Bilaga E - Avståndsberäkning
25 Se Bilaga F – Övning 1 Trädens höjd
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sedan kan diskutera kring och då jämföra en cirkels omkrets och area med exempelvis en
rektangels eller kvadrats.

Övning 2 – Areaberäkningar på en fotbollsplan26

Uppgiften går ut på att eleverna ska räkna ut arean av de olika geometriskt formade områden
som finns på ett fotbollsplan; hela planen, hela straffområdet, mittcirkeln och målet. Eleverna
ska först mäta upp hur långt ett genomsnittsteg är hos dem och sedan genom att stega upp
sträckan, räkna ut arean av de efterfrågade områdena.

3.5.4 Volym
När eleverna ska lära sig att beräkna volymen av olika föremål eller få en uppfattning av hur
stor en bestämd volym är, exempelvis en kubikmeter, så ger de intervjuade lärarna förslag på
att man som lärare kan låta eleverna titta och mäta på en bestämd mängd vedträn (exempelvis
en kubikmeter). Eleverna kan sedan räkna hur många vedträn det går på en kubikmeter men
övningen kan även utökas med prisuppgifter. Andra varianter är att eleverna ska mäta
volymen på något hus, eller beräkna hur mycket jord eller asfalt det går åt för att täcka ett
visst område. Även här går prisuppgifter att lägga till.
Om ett vattendrag finns i närheten kan eleverna från en bro få mäta (genom exempelvis
lodning) djupet på vattendraget. Sedan beräknar de tvärsnittsarean av vattendraget samt med
vilken hastighet vattnet flyter med för att slutligen kunna räkna ut hur mycket vatten som
flyter förbi bron under en viss tid.

3.5.5 Skala
När det gäller utomhusmatematik och skala så är kartan ett bra hjälpmedel. Ett förslag som de
intervjuade lärarna ger är att ta med eleverna ut i naturen där de får uppskatta olika avstånd
och sedan mäta och beräkna avstånden med hjälp av kartan. Ett annat förslag är att beställa
husritningar från företag för att sedan på skolgården med kritor, låta eleverna rita upp huset i
fullstorlek och då även möblera de olika rummen genom att rita in olika inventarier
(exempelvis säng, bord, fåtölj o.dyl.). Måtten på möblerna får eleverna ha tagit med sig
hemifrån eller från olika möbelföretags kataloger. Viktigt är också vid dessa övningar att
eleverna kan rita räta vinklar.

3.5.6 Stora tals matematik
Här gäller det för eleverna att försöka hitta metoder så att de kan ungefärligt räkna ut
exempelvis hur många tegelstenar skolan är byggd av. En lämplig metod är då att eleverna
först räknar ut hur många tegelstenar det finns på en mindre yta och sedan lyfter över detta
resultat till den stora ytan (här hela skolhuset). Samma princip går att använda på hur många
blad/barr ett träd har eller hur många grässtrån det finns på en bestämd yta.

Övning 3 – Hur många grässtrån finns det på en fotbollsplan?27

Uppgiften ska få eleverna att tänka ut en metod som gör att de kan ta reda på hur många
grässtrån det finns på ett fotbollsplan. När de väl kommit på en metod ska de använda den och
se vilket resultat de kommer fram till.

                                                  
26 Se Bilaga G – Övning 2 Areaberäkningar på en fotbollsplan
27 Se Bilaga H – Övning 3 Hur många grässtrån finns det på en fotbollsplan?
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Lämpligt är att göra som nämns i exemplet, att se hur många grässtrån det finns på en liten yta
(1 kvadratdecimeter) och sedan föra över det resultatet till hela fotbollsplanens area.

3.5.7 Statistik
Under området statistik tar de intervjuade lärarna upp övningar som handlar om att eleverna
ska räkna antalet olika föremål och sedan konstruera diagram (exempel stapeldiagram) som
visar resultatet. Det eleverna kan räkna på är färger/märken på cyklar eller bilar men det kan
även handla om att se hur fördelningen av olika träd är på ett visst område. Eleverna kan
också omvandla sina resultat till procent

3.5.8 Procent
Procent är ett område som de intervjuade lärarna ser som svårt att ha utomhusmatematik
inom. De övningar som nämns liknar de som finns i statistikområdet där eleverna ska räkna
olika antal av något (bilmärken på en parkering) och sedan jämföra dem med varandra.

En lärare har provat att gå ut med sina elever på stan och där studera priser med rabatter
och realisation men slutsatserna av de övningarna var att de inte fungerande tillfredställande.
Det blev för rörigt och eleverna hade svårt att koncentrera sig på det som de skulle
koncentrera sig på. Lärarens råd var istället att ta med sig reklamblad till klassrummet och där
räkna på dem.

Övning 4 – Inventering av trädslag28

I denna uppgift ska eleverna räkna vilka trädslag som finns och hur många träd det finns av
varje trädslag på en yta av en hektar (100x100 m). När eleverna sammanställt sina resultat
över hur många träd det finns av varje trädslag, ska de bland annat konstruera ett
stapeldiagram som visar fördelningen av träden och även räkna ut den procentuella
fördelningen av träden.

3.6 Resultatsammanfattning
I detta avslutande avsnitt av resultat och analyskapitlet gör jag en sammanfattning av kapitlet
där jag lyfter fram de mer övergripande delarna i de fem huvudavsnitten (3.1-3.5) och belyser
dem ur de tre problemformuleringarnas perspektiv för examensarbetet.

Den första frågeställningen handlar om hur de intervjuade lärarna beskriver och
resonerar om utomhusmatematik och hur utomhusmatematik påverkar elevernas lärande.
Utomhusmatematik för de intervjuade lärarna innebär ett arbetssätt där man använder sig av
praktiska och konkreta matematikövningar som är verklighetsanknutna och som utförs
utomhus därför att man med fördel kan konkretisera övningarna bättre utomhus än inomhus.
Arbetssättet ska hjälpa eleverna att verklighetsanknyta de teoretiska och ibland abstrakta
matematiska begreppen och sambanden som eleverna lär sig i klassrummet. Det blir ett
arbetssätt som kan hjälpa eleverna att förvärva sådana kunskaper som tas upp i Grundskolans
kursplaner för matematik, kunskaper som de behöver för att beskriva och hantera situationer
samt lösa problem som finns i hemmet och ute i samhället (Skolverket 2000).

Utomhusmatematiken spelar ingen avgörande roll i undervisningen om man tittar till den
totala undervisningstiden men, enligt de intervjuade lärarna, kan utomhusmatematiken ge
eleverna kunskaper som gör att de förstår den ordinarie undervisningen i matematiken bättre.
Det viktiga att komma ihåg, som lärarna påpekar, är att utomhusmatematiken ska ses som ett

                                                  
28 Se Bilaga I - Övning 4 Inventering av trädslag
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komplement till den övriga undervisningen och att eleverna ser kopplingarna mellan
utomhusmatematiken och matematiken i läroboken.

Ska man jobba utomhus så kan man inte ha det som isolerade öar. Att man ja, nu ska vi ha kul
idag, så går man ut och mäter, så fortsätter man inne, utan man måste ju göra nått. Det måste in i
ett sammanhang hela tiden. (Henrik)

Alla de intervjuade lärarna har uppfattningen att eleverna tycker det är roligt och positivt med
utomhusmatematik. Eleverna kan dock delas in i två läger. Det finns dels de som tycker det är
roligt och intressant och dels finns de elever som accepterar att ha utomhusmatematik någon
gång. Många av de sistnämnda eleverna vill återvända till läroboken och räkna i den på grund
av att de uppfattar räkning i läroboken som ”riktig” matematik. Denna attityd till matematiken
kan ha uppkommit på flera sätt. Pehkonen (2001) menar att eleverna påverkas dels av
utomstående uppfattningar som de får i form av exempelvis föräldrar, släktingar och läro-
medelsförfattare, dels av sin lärare. Lärarens uppfattningar som kommer in genom val av
undervisning, påverkar elevernas inlärning medan elevernas egna uppfattningar styr deras
prestationer i inlärningssituationen.

Lärarna har upplevt att eleverna dels har fått ”aha-upplevelser” men även i en del fall
förändrat sin attityd till en som är mer positiv gentemot matematik vid användandet av
utomhusmatematik. I en rapport från Skolverket skriver man bland annat att ett tillfälle då
många barn, ungdomar och vuxna verkligen känt lust att lära i matematik är tillfällen då både
kropp och själ har varit engagerade, så kallade aha-upplevelser har i många fall uppstått när
individen förstått exempelvis ett problem eller samband. Gemensamt för alla fallen är att de
då uppgett att de både har tänkt och känt (Skolverket 2003).

Den andra frågeställningen handlar om vilka faktorer som påverkar eller avgör om lärare
använder sig av utomhusmatematik. Gemensamma drag som de intervjuade lärarna har och
som påverkat dem vid utomhusmatematiska övningar är att de alla reflekterar kring sin
undervisning, de är nytänkare som vågar prova på nya metoder och undervisningssätt samt att
de är praktiker som gärna omsätter det teoretiska i praktiska övningar. Alexandersson (1994)
skriver att för att kunna svara upp mot elevens förutsättningar, krävs öppenhet och intresse,
för att den egna undervisningen ska kunna utvecklas. När denna förmåga utvecklas kan egna
existerande tankar och teorier omprövas. Läraren utvecklar då ett nytt sätt att tänka.
Reflektion blir en ”brygga” mellan våra tidigare erfarenheter och vår strävan efter att utveckla
och forma framtiden. Genom att organisera och systematisera sina erfarenheter blir de möjliga
att reflektera över. Detta innebär att man kan dra slutsatser om hur dessa erfarenheter är
relaterade till varandra. Erfarenheterna som förädlas genom reflektion förvandlas till
kunskaper.

Fördelarna som de intervjuade lärarna bland annat uppger sig se är att eleverna vid
utomhusmatematiska uppgifter använder flera sinnen än när de räknar i boken vilket leder till
ett annat tänkande som för vissa elever gör att de lär sig bättre och även kan ge fördjupade
kunskaper. Brügge m.fl. (2002) skriver att i den direktupplevda undervisnings- och
inlärningssituationen, på sin rätta plats i sitt rätta sammanhang, ger sinnesupplevelserna av
färg, form, ljud, doft och stämningar en förstärkning av inlärningsprocessen. Andra fördelar
som de intervjuade lärarna påpekar är att eleverna ser vad de kan använda matematiken till
utanför klassrummet samt att det är ett bra sätt att få in variation i ordinarie undervisning. I
Lusten att lära understryks att man genom att komplettera läroboken med andra komponenter,
som alternativa undervisningsmetoder, lättare skapar olika bilder, kopplingar och perspektiv
som tillsammans kan bidra till elevernas förståelse och intresse för, i detta fall, matematik
(Skolverket 2003).

Nackdelar som de intervjuade lärarna ser med utomhusmatematik är bland annat bristen
på material. Det finns idag egentligen inget sammanställt material utan det som finns är
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utspritt i form av stenciler, läroböcker samt uppgiftsförslag i tidningar/Internet. Denna
materialbrist leder till att lärarna själva får konstruera alla övningar och material vilket tar tid,
något som i dagens skola enligt lärarna är en bristvara. Utomhusmatematiken tar även i sig
själv mer tid att förbereda än en lektion där eleverna ska räkna i boken. I en av Skolverkets
rapporter tar man upp att många lärare har tankar om att vilja utveckla eller pröva andra
undervisningsmetoder. De största hindren som lärarna då ser för att genomföra en sådan
utveckling och pröva på andra undervisningsmetoder är att det skulle stjäla för mycket tid från
kurserna i matematik (Skolverket 2003). Den största nackdelen som de intervjuade lärarna
dock lyfter fram med utomhusmatematik är att arbetssättet kräver vana av både lärare och
elever för att fungera på ett tillfredställande sätt och ge ett godkänt resultat. Malmer (1997)
påpekar att det är förståeligt att lärare känner sig tveksamma till alternativa under-
visningsmetoder då de själva i många fall inte praktiserat dem under sin egen tid i skolan eller
sett mycket av dem under sin utbildning till lärare. Tittar vi på utomhusmatematiken gentemot
elevernas berättar de intervjuade lärarna att om eleverna inte vana vid utomhusmatematik
krävs tydliga instruktioner för att de ska veta vad som gäller. Unenge m.fl. (1994) tar upp en
amerikansk studie som visar på att många elever spontant får andra tankar än de som de
förväntas få i ett första möte med ett speciellt undervisningsmaterial för matematik. Ett annat
problem är att eleverna eventuellt inte ser kopplingen mellan utomhusmatematiken och den
matematik som de räknat i läroboken. En av de intervjuade lärarna säger

Vuxna har ju en tendens att tro att eleverna kan inse det själva vad den [utomhusmatematik och
konkret material/övningar] kan användas till men det är ju inte alltid så. /…/ Det är ofta så att man
går vidare till nästa [moment eller kapitel]. Man tror lätt som lärare att nu fattar de [eleverna]
perfekt. (Magnus)

Bergqvist (1990) beskriver att även om det på tavlan står vad eleverna ska komma fram till
och de har haft en genomgång på det (något eleverna ska undersöka i en kommande
laboration) i början av lektionen så kopplar inte alltid eleverna ihop det teoretiska innehållet
med de konkreta och praktiska laborationer som de sedan själva utför. Bjerneby Häll (2002)
tar upp Mellin-Olsen som visar på att om eleverna inte ser vad de ska ha matematiken till så
minskar intresset samt att om eleverna vet att de måste ha matematik så finns risken att de lär
sig lösningsmetoderna men inser inte varför och till vad de ska ha dem. Alla de nackdelar som
jag tagit upp har jag valt att kalla inre faktorer vilka läraren kan påverka till skillnad från de
yttre faktorerna (nästa stycke) där lärarens möjligheter att påverka och förändra inte finns i
samma utsträckning.

Det finns faktorer som påverkar utomhusmatematikundervisning där läraren har små
möjligheter att påverka. Faktorer som exempelvis schemat och skolkoden på skolan påverkar
utomhusundervisningen på olika sätt. Undervisningen på många högstadier är hårt bunden till
schemat och det kan då vara svårt som enskild lärare att gå utanför schemat. En 40 minuters
lektion räcker inte alltid till vid utomhusmatematik vilket kan bero på övningen i sig eller att
eleverna måste transporteras för att komma till ett bättre område för att bedriva
undervisningen om nu ett sådant område inte finns i skolans närhet. Transporter kräver mer
tid och kan kosta pengar. Tiden blir också aktuell eftersom utomhusmatematiken tar mer tid
när det gäller planering och, som de intervjuade lärarna säger, det finns många andra moment
som också tar tid och som lärarna prioriterar högre, som exempelvis utvecklingssamtal, vilket
gör att utomhusmatematik får utgå på grund av tidsbrist. En annan faktor som spelar in enligt
de intervjuade lärarna är skolkoden på skolan, alltså vilka sätt att tänka, handla och undervisa
som finns bland lärarna på skolan. Arfwedson & Arfwedson (2002) påpekar att skolkoden
formas av såväl lärarna som av skolans historia och det kringliggande samhällets traditioner
och socioekonomiska struktur. Varje lärare vid en skola vet (i grova drag) vilka ståndpunkter
som är ”mest gångbara” på deras skola då det gäller sådant som har med skolans arbete att
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göra, exempelvis tankar om skolmyndigheten, vad kunskap är, hur eleverna ska bemötas och
hur undervisningen ska bedrivas. De intervjuade lärarna nämner att det kan vara svårt att
ensam gå emot skolkoden. Ytterligare en faktor som kan påverka utomhusundervisningen
enligt de intervjuade lärarna är rådande trender i undervisningen, exempelvis datorns
integration i undervisningen. Det är lätt, menar lärarna, att man glömmer det gamla och
utprövade för att följa med i trenderna.

Den tredje frågeställningen handlar om vilka utomhusmatematiska övningar som de
intervjuade lärarna givit exempel på. De intervjuade lärarna har givit förslag på många
övningar som de har använt sig av. Gemensamt för nästan alla är att de inte kräver mycket
material och det material som används finns på de flesta skolor eller är inte dyrt att
införskaffa. De övningar som har beskrivits, ingår i ett flertal områden av den matematik som
behandlas under grundskolans senare år; Hastighet/Sträcka/Tid, Avstånds- och
höjdberäkningar, Area, Volym, Skala, Stora tals matematik, Statistik, Procent. För exempel på
fyra specifika uppgifter se avsnitt 3.5 och bilagorna.
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4. Diskussion
Följande kapitel innehåller en metoddiskussion där jag utvärderar mitt arbete och de val jag
gjort. Sedan kommer en resultatdiskussion där jag diskuterar kring de resultat som jag kommit
fram till i undersökningen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där jag ger förslag på fortsatt
forskning.

4.1 Metoddiskussion
I detta avsnitt har jag för avsikt att utvärdera mitt arbete och de val jag gjort i detta
examensarbete.

Det valda vetenskapsteoretiska perspektivet kan kritiseras framförallt utifrån objektivitets-
kriterier. Många inom forskningssamhället (framförallt positivister) menar att resultaten ska
vara objektiva och mätbara. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där forskare själv är delaktig
i resultatgenereringen via tolkning och förförståelse kommer resultaten att vara subjektiva.
Starrin & Svensson (1994) påpekar att den mänskliga faktorn, forskaren och de mätinstrument
denne valt att använda, spelar en avgörande roll i tolkning och mätning av insamlade data.
Man kan inte uppnå total objektivitet i forskningsarbetet. Det är rimligt att anta att ontologi29

och epistemologi30 spelar en viktig roll i forskningsprocessen och i bedömningen av
forskningsresultatet. Ontologin och epistemologin påverkar en forskares val av problem,
ansats, strategi och arbetshypoteser med mera. Det är viktigt att som forskare reflektera över
vilka dessa faktorer är och hur de påverkar forskningen och resultatet. Min förförståelse, är
jag medveten om, har spelat in på alla delar i undersökningen, men genom att göra en
noggrann beskrivning av de intervjuade lärarna och i resultatet ha med infogade citat ges
läsaren möjlighet att verifiera mina tolkningar.

Eftersom det inte finns mycket forskning om utomhuspedagogik med inriktning mot
matematik för grundskolans senare år passade den explorativa ansatsen bra. Ansatsen innebär
att det då går att forma undersökningen efter de resultat och kunskaper som man som forskare
får under arbetets gång.

I en vetenskaplig studie bör forskningsproblemet styra valet av metod (Svenning 2000,
Starrin & Svensson, 1994). Det fanns flera tänkbara metoder för att få svar på mina
problemformuleringar. Jag kunde ha utformat enkäter men jag ansåg mig då bli låst till dessa
frågor och eftersom jag valt en explorativ ansats ville jag kunna bibehålla den dynamiska
rörligheten att kunna göra förändringar under arbetets gång. Fältstudier och klassrums-
observationer har inte uppfattats som ett gångbart alternativ eftersom jag vill skriva ur
lärarnas perspektiv. Den metod som jag kom att välja, som passar bra med den explorativa
ansatsen och som kan ge svar på mina problemformuleringar, blev därför intervjuer. Starrin &
Svensson (1994) påpekar att intervjuaren kan stöta på och begå olika fel vid en intervju.
Nivellering innebär att informanten inte svarar på vissa frågeställningar då de uppfattas som
onödiga fakta. En annan risk är att intervjuaren överbetonar vissa kännetecken i informantens
svar. Ett tredje problem som kan uppstå vid intervju är att intervjuaren endast
uppmärksammar det som uppfattas som bekant (normalisering) eller som upplevs vara tvärt
emot den uppfattning intervjuaren har. Svenning (2000) tar upp att frågor om
undersökningsresultatets trovärdighet, noggrannhet och giltighet gäller för all slags forskning.
Vid insamling av empiriska data via intervjuer finns det utrymme för intervjueffekter. Dessa

                                                  
29 Ontologi betyder läran om studiet av verklighetens grunder och beskaffenhet (Pedagogisk Uppslagsbok 1996).
30 Epistemologi innebär teorier om hur kunskap uppstår och hur man avgör om den kunskap man tillägnar sig är
sann eller inte där kunskapstillägnandet kan ske på olika sätt som exempelvis observation och erfarenheter,
genom logisk bearbetning eller genom insikt och förståelse (Pedagogisk Uppslagsbok 1996).
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kan komma av att man tvingar fram ett svar på en fråga, som den intervjuade aldrig själv
funderat över eller att man med hjälp av inpass, utrop och minspel styr intervjun i en
oförutsägbar riktning. Människor fungerar annorlunda i en undersökningssituation än annars.
Jag försökte läsa in mig på hur man kan göra för att genomföra en bra intervju men den
kunskapen kommer, upplevde jag, genom att genomföra intervjuer i praktiken vilket kan ha
medfört att första intervjuernas resultat blev mindre utförliga än vad de kunde ha blivit med
en rutinerad intervjuare. Jag har försökt att hålla mig neutral i intervjusituationerna men är
medveten om att min begränsade erfarenhet som intervjuare kan ha spelat en roll och därmed
kan ha påverkat resultatet. För att kunna motverka detta problem och för att stärka kvaliteten
på undersökningen har jag använt mig av ”respondent validation” (Larsson 1994) eller det
som Kvale (1997) väljer att kalla ”dialogisk validering” vilket innebär att informanterna
själva kan rätta felaktiga uppfattningar och missförstånd i nära anslutning till intervjun. I mitt
fall innebar det att de intervjuade lärarna fick läsa igenom den transkriberade intervjun för att
korrigera missuppfattningar och göra eventuella förtydliganden av intervjun. Förutom
respondet validation återkom jag till varje informant vid ytterligare ett tillfälle och genom-
förde en intervju och kunde därmed reparera eventuella brister i den första intervjun.

Kvalitativa metoder kritiseras ofta för tveksamheter inför resultatens intersubjektivitet och
generaliserbarhet (Bryman 1997). Intersubjektivitet rör frågan om olika forskare får samma
resultat när undersökningen upprepas (Bjereld 2002). Utifrån det valda vetenskapsteoretiska
perspektivet, hermeneutik, med tolkning och förförståelse i fokus, samt det urval av
informanter jag gjort kan andra forskare med annan förförståelse och ett annat urval komma
fram till andra resultat. Intersubjektiviteten i undersökningen kan alltså inte garanteras.
Bryman (1997) skriver att divergerande resultat kan ses i ljuset av det gamla talesättet att
forskning aldrig någonsin kan bli helt objektiv och fritt från förutfattade meningar.

Generaliserbarhet rör frågan om resultaten av ett arbete, som erhållits via ett urval, kan
appliceras på hela den population ur vilket urvalet gjort. Det vill säga om resultaten kan sägas
vara generella för hela populationen (Bjereld 2002). Utifrån de avgränsningar jag gjort samt
det strategiska urvalet kan jag inte göra anspråk på att generalisera mina resultat till hela den
identifierade populationen. Detta har heller inte varit syftet med undersökningen. Dock
hoppas jag att mina resultat kan ge en större inblick i vad utomhusmatematik innebär och hur
lärare som använder sig av den undervisningsmetoden resonerar.

4.2 Resultatdiskussion
Här följer ett avsnitt där jag diskuterar kring de resultat som jag kommit fram till i min
undersökning. Det börjar med att jag tittar närmare på vad utomhusmatematik innebär i
allmänhet för de intervjuade lärarna, hur eleverna reagerat och tyckt om utomhusmatematik
samt vilken roll utomhusmatematiken har i den ordinarie undervisningen. Efter det fortsätter
jag med att diskutera kring de faktorer som påverkar lärarna när de ska använda sig av
utomhusmatematik. Sedan kommer några korta tankar om de övningar och uppgifter som
redovisats i examensarbetet. Avsnittet avslutas med jag tar upp råd som de intervjuade lärarna
ger dem som vilja börja använda sig av utomhusmatematik.

För att lärarna ska kunna genomföra målen med Lpo 94 där större tonvikt läggs på
elevernas aktiva medverkan måste undervisningen förändras och därmed ge ökat utrymme åt
ett laborativt och undersökande arbetssätt (Malmer 1999). Utomhusmatematik är ett laborativt
och undersökande arbetssätt. Hur kommer det sig då att alla lärare inte använder sig av
utomhusmatematik?
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4.2.1 Utomhusmatematik och elevernas lärande
De lärare som deltagit i min undersökning har en samstämmig klar uppfattning om vad
utomhusmatematik innebär. Det är ett arbetssätt där man använder sig av praktiska och
konkreta matematikövningar som är verklighetsanknutna och som utförs utomhus därför att
man med fördel kan konkretisera övningarna bättre utomhus än inomhus. Arbetssättet ska
hjälpa eleverna att verklighetsanknyta de teoretiska och ibland abstrakta matematiska
begreppen och sambanden som eleverna lär sig i klassrummet. Wistedt (1991) skriver att i
debatten hävdas ofta att matematik lärs bäst in genom användning. Om eleverna ges möjlighet
att lära sig matematik i tillämpning, får de bättre möjligheter att använda sitt praktiska förnuft
och utveckla användbara kunskaper. Observationer har visat att människor inte bara utvecklar
föreställningar om de begrepp som tas upp i undervisningen utan också om de problem-
sammanhang där begreppen förekommer. De intervjuades uppfattning om utomhusmatematik
visar på att utomhusmatematik alltså borde fungera som ett bra alternativ till debatten om hur
elever kan utveckla användbara kunskaper. Utomhusmatematiken stämmer också bra på
skolans läroplaner Mål att uppnå i grundskolan där det bland annat tas upp att elever ska lära
sig behärska ett grundläggande matematiskt tänkande som eleverna kan tillämpa i
vardagslivet (Utbildningsdepartementet 1998). Med andra ord: från debatten och
läroplanernas perspektiv så verkar utomhusmatematiken fungera. Hur reagerar och fungerar
utomhusmatematiken med eleverna?

Uppfattningen som lärarna fått är att en klar majoritet av eleverna tycker det är positivt
med utomhusmatematik. Eleverna kan dock delas in i två läger. De som vill ha mycket
utomhusmatematik och de som vill ha lite. De som vill ha mycket utomhusmatematik tycker
det är roligt och intressant samt gillar variationen. I en av Skolverkets studier i ämnet
matematik säger man att i de undervisningssituationer där de mött många engagerade och
intresserade elever i klassrum som gett uttryck för motivation och lust att lära så kännetecknas
de klassrummen av att det där funnits både känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang
och aktivitet hos både elever och lärare. Undervisningsformerna som har bedrivits då
kännetecknas av variation i innehåll och arbetsformer (Skolverket 2003). De elever som inte
vill ha så mycket utomhusmatematik ser inte vad utomhusmatematiken ska bidra med och
räknar hellre i boken eftersom de uppfattar det som ”riktig” matematik enligt de intervjuade
lärarna. Uppfattningen om vad som är ”riktig” matematik menar Pehkonen (2001) att eleverna
får från föräldrar, släktingar, läromedlen, kompisar men även från sin lärare. En annan teori
som en av de intervjuade lärarna framförde var att eleverna tycker om att hålla på med det de
är vana vid och att de kan tycka det är jobbigt att tänka i nya banor.

M: Ja då är det de flesta tycker det är skönt att göra ett avbrott men det finns alltid några som
tycker att det bara är trams.
I: Okej.
M: Kan väl sitta inne och räkna i boken som vi brukar göra. Men det finns också de här som
tycker det är roligt någon enstaka gång, de är nog vanligast alltså man jobbar en eller två gånger
men sen så kommer de och säger kan vi inte göra som vi brukar göra. Ofta så…det är lite
ansträngande för eleverna att tänka på ett annat sätt alltså.
I: Är det det som är den största orsaken till att de…gnäller?
M: Ja, jag vill inte kalla det gnälla heller egentligen men alltså jag tror att det är…många elever
trivs med det som de känner till och är vana vid och det är roligt att då och då att bryta av men de
vill också ha det här vanliga som man känner igen så det är en balansgång där i mellan på något
sätt.
I: Trygghet så att säga?
M: Ja, det skulle man kunna säga. (Magnus)
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En orsak som kan spela in på båda lägren bland eleverna är den roll som utomhusmatematiken
har. Lärarna upplever själva att deras kollegor inte använder utomhusmatematik särskilt ofta
och när de intervjuade lärarna betraktar utomhusmatematikens roll för sin egna totala
undervisning i matematik så har den ingen avgörande roll. Vilket bekräftas av att de
intervjuade lärarna uppger att de har 1-3 utomhuslektioner per termin vilket kan ställas i
proportion till att de flesta elever har 3-4 matematiklektioner per vecka under en termin.
Alltså är antalet litet vilket medför att det blir en variation i den ordinarie undervisningen när
utomhusmatematiken väl sker men eftersom den samtidigt är så pass sällan får eleverna ingen
vana att arbeta på det sättet vilket gör att vissa hellre gör som vanligt vilket oftast innebär
räkna i boken. Frågan är om det skulle vara annorlunda om antalet utomhuslektioner ökade?

Trots sin icke avgörande roll när det gäller antal lektioner per termin så menar de
intervjuade lärarna att utomhusmatematiken kan ge eleverna kunskaper som gör att de förstår
ordinarie undervisning bättre. Lärarna har upplevt att eleverna fått ”aha-upplevelser” samt att
vissa elever fått en positiv attitydförändring gentemot matematik.

Ja, de ser ju att det finns en nytta med det i varje fall, sitter de inomhus och håller på med det så
kanske de inte tänker sig att man kan ha det till något speciellt sådär, det blir då väldigt mekaniskt
mycket av räknandet. Går man ut och mäter upp skolgården så ser de ju att de kan mäta upp
skolgården. /…/ Kanske blir de lite mer positiva till matematiken. Kan man ju hoppas. (Henrik)

Ett tillfälle då många barn, ungdomar och vuxna verkligen känt lust för att lära i matematik är
tillfällen då både kropp och själ har varit engagerade. Så kallade aha-upplevelser har i många
fall uppstått när individen förstått exempelvis ett problem eller samband. Gemensamt för alla
fallen är att de alla då uppgett att de både har tänkt och känt (Skolverket 2003).

Med andra ord så har utomhusmatematiken en roll att spela där den kan få eleverna att
inse samband och begrepp men även ändra elevers attityd till mer positiv gentemot
matematik. Antalet tillfällen per termin är dock begränsade till ett fåtal, vilket visar på att trots
den nämnda roll som utomhusmatematiken skulle kunna spela, så måste det finnas andra
faktorer som påverkar lärarna när det gäller utomhusmatematik.

4.2.2 Faktorer som påverkar lärarna
En faktor som kan spela in om en lärare använder sig av utomhusmatematik eller inte är hur
läraren är som person. Jag har genom analys kommit fram till att de sex intervjuade lärarna
som deltagit i denna undersökning har tre liknande karaktäristiska egenskaper; alla reflekterar
kring sin undervisning, de är nytänkare som vågar prova på nya metoder och under-
visningssätt samt att de är praktiker vilka gärna omsätter det teoretiska i praktiska övningar.
Att lärare är reflekterande praktiker kanske många tar för självklart men är det så?
Alexandersson (1994) understryker att reflektion hjälper individen både att kunna se och
utveckla ett språk som gör det möjligt för henne att beskriva och även kunna benämna vad
som sker i undervisningen. Problemet är att ”se” eller kanske snarare att ”inse”; att bli
medveten om att det som sker i undervisningen inte nödvändigtvis är det bästa möjliga. Om
man anser att den metod som används är den ”rätta”, kan vi inte se andra möjligheter. Jag tror
att det gäller att reflektera precis som Alexandersson skriver (se ovan) men att det sedan gäller
att ha ett nytänkande som de sex intervjuade lärarna, så att man verkligen vågar provar det
som man genom reflektion kommer fram till. En av de intervjuade lärarna säger; Jag är
ganska road av att prova olika saker, nya saker…jag är alltså  inte rädd för att prova på nya
saker (Magnus). Jag tror också att det gäller att våga misslyckas för att sedan kunna dra
lärdom av det som hände. Malmer (1997) berättar att i många fall är det just det första
”språnget” som är det svåraste. Har man väl gjort det brukar man sedan uppleva att det inte
var så farligt. Känslan av att man ”bottnar” i den egna vunna erfarenheten uppkommer. Man
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både vet och kan mer än vad man egentligen visste om så länge man sökte skydd bakom
”experterna” och förlitade sig på dem.

De intervjuade lärarna har vågat ta ”språnget” som Malmer (1997) beskriver med
utomhusmatematik. Lärarna har antingen hållit på med utomhusmatematik sedan be började
sin lärarkarriär eller fått inspiration av en kollega att börja. Genom att arbeta med utomhus-
matematiken har de upptäckt fördelar som arbetsmetoden för med sig. Förutom den variation
i ordinarie undervisning som utomhusmatematiken medför (som nämnts tidigare) ser eleverna
hur de kan använda skolmatematiken utanför skolan. I en av Skolverkets rapporter beskriver
de att för elever har det betydelse att de förstår meningen med sina studier. När det gäller
matematikämnet så verkar det som att det i många fall inte är lusten att lära sig matematik
som saknas, utan lusten att lära sig någonting som man inte förstår och ser nyttan med
(Skolverket 2003). Det blir alltså en dubbel effekt där eleven lärs sig hur matematiken kan
användas ute ”i verkligheten” (utanför klassrummets väggar) vilket samtidigt resulterar i en
ökad lust för matematik hos eleven.

Meningsfullhet betyder både begriplighet och relevans. Om undervisningsinnehållet skall kunna
utveckla de studerandes kunskaper och färdigheter måste det vara både relevant och begripligt.
(Dahlgren 1990, s. 11)

När eleven arbetar med utomhusmatematiken kommer de hamna i situationer där de genom
övningarna lär sig metoder att lösa matematiska problem utomhus. Dessa övningar kan i
förlängningen, enligt de intervjuade lärarna, ge minnen som eleven kan ”hänga upp”
kunskapen på som hjälper eleven att komma ihåg exempelvis metoden. Dahlgren &
Szczepanski (1997) påpekar att utomhusmatematik sker i utemiljön vilket kan vara skol-
gården, en park, en skog eller någonting annat utomhus. Dessa platser blir kopplade till
direktupplevelser i en autentisk miljö vars syfte blir att skapa en direktkontakt med materialet
som eleverna jobbar med och ett aktivt deltagande, det vill säga en interaktion och en
socialisation där uterummet är inlärningsmiljön. Syftet med övningarna är att skapa
inlärningssituationer genom närkontakt i utemiljön. Jag tror att verklighetsanknytningen är
viktig, för vem vill lära sig något som är meningslöst? Många elever frågar i skolan vad de
ska ha det de lär sig till. I utomhusmatematiken får de svaret genom sitt eget handlande. Är
övningen då rolig och stimulerande så tror jag chanserna är större, att de kommer ihåg vad de
gjorde.

Blir mer förankrat i dem och de förstår bättre vad de gör. Det blir inte en formel som man bara lär
dig i klassrummet utan de begriper helheten. (Anneli)

Faran är dock att de bara kommer ihåg händelsen och inte vad övningen gick ut på men det
kanske är något som man som lärare kan leva med. Ytterligare en fördel som de intervjuade
lärarna påpekar är när eleverna arbetar med utomhusmatematik är fler sinnen aktiverade.
Brügge m.fl. (2002) skriver att i den direktupplevda undervisnings- och inlärningssituationen,
på sin rätta plats i sitt rätta sammanhang, ges sinnesupplevelserna av färg, form, ljud, doft och
stämningar en förstärkning av inlärningsprocessen. Jag tror själv att det kan ligga mycket i
detta och med att när vi rör oss ute i världen använder vi alla våra sinnen för att orientera och
uppfatta världen runt omkring på ett så bra sätt som möjligt. Det känns då inte helt omöjligt
att en inlärningssituation skulle få bättre möjligheter att lyckas om fler sinnen är aktiverade.

De intervjuade lärarna känner till utomhusmatematik därför att de använder sig av
arbetssättet i sin undervisning samtidigt som de uppger att många av sina kollegor inte
använder sig av utomhusmatematik. Dessa lärare skulle man kunna tänka sig ser fler
nackdelar än fördelar med utomhusmatematiken. Jag har valt att dela upp nackdelarna i två
kategorier: inre och yttre. De inre nackdelarna (eller inre faktorerna) är de nackdelar som
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finns med utomhusmatematiken som lärare själv kan påverka och förändra. Den största
nackdelen som de intervjuade lärarna tar upp är bristen på vana. För att utomhusaktiviteterna
ska fungera på ett bra sätt krävs att eleverna är vana att arbeta på detta lite friare arbetssätt och
en så enkel sak som att de kan klä sig rätt vilket inte alltid behöver vara så självklart. Det är
svårt att koncentrera sig på undervisning om man exempelvis fryser. Är eleverna inte vana vid
utomhusmatematik krävs tydliga instruktioner för att eleverna ska veta vad som gäller.

Jag tror att har man kommit dit hän att man har elever som är vana vid utomhusaktiviteter då blir
det här mycket enklare. Men har man inte det så får man som enskild lärare vara väldigt observant
och vara väldigt mycket där och se till att det blir styrt i rätt riktning. (Urban)

Ett problem som då kan dyka upp och som gäller alla laborativa och undersökande metoder är
om eleverna inte ser kopplingen mellan exempelvis utomhusmatematiken och den matematik
de räknat i boken. Bergqvist (1990) är inne på att det på tavlan står vad eleverna ska komma
fram till och de har haft en genomgång på det (något eleverna ska undersöka i en kommande
laboration) i början av lektionen så kopplar inte alltid eleverna ihop det teoretiska innehållet
med de konkreta och praktiska laborationer som de sedan utför själva. Jag tror att detta
verkligen är någonting att ha i åtanke. Det spelar ingen roll hur många laborativa övningar
man som lärare använder sig av om inte eleverna inser kopplingen mellan teorin och
praktiken. Det gäller alltså att vara mycket tydlig, när man håller på med laborativt material
och även utomhusmatematik, att tala om vad syftet med övningen är och vad den ska leda till.
Risken är annars stor att eleverna reagerar som i en amerikansk studie som Unenge m.fl.
(1994) tar upp som visar att många elever spontant får andra tankar än de som de förväntas få
i ett första möte med ett speciellt undervisningsmaterial för matematiken.

Men vana kräver också, enligt de intervjuade lärarna, att läraren själv känner sig säker i
sin roll. Malmer (1997) påpekar att det är förståeligt att lärare känner sig tveksamma till
alternativa undervisningsmetoder då de själva i många fall inte praktiserat dem under sin egen
tid i skolan eller sett mycket av dem under sin utbildning till lärare. En orsak till att det är så
kan ha att göra med en annan nackdel som de intervjuade lärarna tar upp, nämligen bristen på
färdigt, samlat material. Det material som finns om utomhusmatematik är spritt i form av
övningar på Internet, övningar i Nämnaren31 och någon enstaka övning i någon lärobok.

Jag vill påstå att det är ett område (utomhusmatematik) där man inte har samlat och presenterat
materialet och skapat en översikt utan jag har en känsla av att det finns en massa material men det
är spritt på många olika håll. (Urban)

Denna materialbrist leder till att det dels blir svårt för lärare att kunna lära sig någonting om
utomhusmatematik dels att de lärare som har kunskap måste konstruera mer eller mindre allt
sitt material själva. Detta leder i sin tur till att det går åt tid för läraren att konstruera
materialet. Tid som inte alltid finns att tillgå vilket leder in på den andra kategorin av
nackdelar.

De yttre nackdelarna (eller yttre faktorer) är sådana nackdelar som läraren själv har svårt
att påverka. Tiden styr mycket i dagens samhälle och så även lärarna. Lärarna ska inte bara
bedriva, förbereda och genomföra sin undervisning under sin arbetstid utan till det kommer
utvecklingssamtal, olika konferenser med mera. Eftersom utomhusmatematiken tar mycket tid
i anspråk vad gäller både förberedelser och genomförande så menar de intervjuade lärarna att
det är lätt att bortprioritera den tiden till något som anses som viktigare. Tiden finns även med
i schemat. Undervisningen på många högstadier är hårt bunden till schemat och det kan då

                                                  
31 Nämnaren är en tidning som ges ut av NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) och skall
medverka till att förbättra matematikutbildningen från förskola upp till gymnasium. För mer information se
http://ncm.gu.se/
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vara svårt som enskild lärare att gå utanför schemat. En 40-minuters lektion räcker inte alltid
till vid utomhusmatematik vilket kan bero på övningen i sig eller att eleverna måste
transporteras för att komma till ett bättre område för att bedriva undervisningen om nu ett
sådant område inte finns i skolans närhet. Transporter kräver mer tid och kan kosta pengar
vilket i dagens nedskärningar inom skolan gör möjligheterna ännu mindre. En annan faktor
som spelar in enligt de intervjuade lärarna är hur skolkoden är på skolan, alltså vilka sätt att
tänka, handla på och undervisa som finns bland lärarna på skolan. Arfwedson & Arfwedson
(2002) påpekar att skolkoden formas av såväl lärarna som av skolans historiska och
kringliggande samhällets traditioner och socioekonomiska struktur. Varje lärare vid en skola
vet (i grova drag) vilka ståndpunkter som är ”mest gångbara” på deras skola då det gäller
sådant som har med skolans arbete att göra, exempelvis tankar om skolmyndigheten, vad
kunskap är, hur eleverna ska bemötas och hur undervisningen ska bedrivas. De intervjuade
lärarna nämner att det kan vara svårt att ensam gå emot skolkoden. En av lärarna uppger att i
hans fall så har han fått sluta med utomhusmatematik därför att skolkoden på skolan
förespråkar katederundervisning. Braute & Bang (1997) skriver att situationen i skolan idag är
sådan att en lärare som undervisar utomhus mer än vad som är normalt, får frågor om eleverna
uppnår de föreskrivna målen.

Tidigare erfarenheter samt denna undersökning gör att jag betraktar skolkoden som den
faktor som påverkar mest när det gäller hur man undervisar. Från den dag som läraren sätter
sin fot på skolan kommer denne sakta att ”ledas” mot de traditioner som gäller. Jag tror att det
krävs mycket av en lärare, både när det gäller kunskap och tilltro till sig själv, för att själv
kunna stå upp och gå emot traditionen. Det är så mycket enklare att flyta med och kommer
man då som ny lärare så lägger man förmodligen mer kraft på att komma igång och komma
med i gänget än driva igenom traditionsbrytande förändringar. Ytterligare en faktor som kan
påverka utomhusundervisningen enligt de intervjuade lärarna är rådande trender i
undervisningen, exempelvis datorns integration i undervisningen. Det är lätt, menar lärarna.
att man glömmer det gamla och utprövade för att följa med i trenderna. Här tror jag att det
som borde sätta mest prägel på undervisningen är de läroplaner som skolverket ger ut samt de
lokala arbetsplaner som finns på varje skola men som alla de intervjuade lärarna berättat så
står det inget om exempelvis utomhusmatematik eller ens utomhuspedagogiskt arbetssätt. Det
är med andra ord inte en trend för stunden men vem vet vad som ligger och väntar i
framtiden.

4.2.3 De utomhusmatematiska övningarna
De fyra specifika övningarna32 är valda för att de ska vara enkla att genomföra och inte kräva
mycket material. Övning fyra skiljer sig dock på ett sätt eftersom den kräver att det finns ett
antal träd och med variation av sorter inom den begränsade ytan.

Övningarna ger inget representativt urval för hur utomhusövningar ser ut i allmänhet men
de ger exempel på hur de kan se ut. De, tillsammans med de uppgifter som beskrivs mer
allmänt i avsnitt 3.5, kan ge en bild av den bredd utomhusmatematiken har och där det
egentligen enligt mig blir fantasin och kreativiteten som sätter gränserna för hur övningarna
utformas.

                                                  
32 Se bilaga F-I
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4.2.4 Råd till lärare
Tre råd lyfter de intervjuade lärarna fram som de tycker du som vill prova på utomhus-
matematiska aktiviteter i din undervisning kan fundera på innan du börjar. Det första är att du
inte ska vara rädd för att misslyckas första gången. För flera av de intervjuade lärarna blev det
lite pannkaka första gången men det gäller att ha lite is i magen som en av lärarna uttrycker
det.

Ja, att ha lite is i magen, att låta det få bli lite rörigt, att inte ge upp efter första försöket utan
tänka att det går nog bättre nästa gång, att eleverna vänjer sig vid frihet och tar lite mer ansvar
och att försöka göra en bra uppföljning så att de ser att det faktiskt vara någonting som de skulle
lära sig på uppgiften. (Anneli)

Det är väl bättre att gör det än att inte göra det tror jag. Så även om det inte går så bra första
gången så kanske man kan gör det bättre nästa gång. (Henrik)

Om man vill ändra på sin undervisning är det viktigt att man som lärare inser svårigheten
med att införa något nytt. Det måste få ta den tid det tar och som lärare måste man tillåta sig
att våga misslyckas ibland (Emanuelsson 1995).

Det andra rådet som kan hjälpa till att minska chansen för att det blir mindre lyckat vid
utomhusmatematiksundervisning är att se till att det är mycket välstrukturerat. Ju mer ovana
eleverna är vid arbetssättet desto mer struktur och direktiv behövs.

Ja, eleverna ska ha tydliga direktiv vad som…vad som gäller, vad man tänkt sig från början, vad
det…vilka tider alltså tidsramen och att det ska vara en begränsad yta i det alltså…man talar om
var de skall vara någonstans. Man går inte bara, nu går vi ut var ni vill ute, för det har ofta en
tendens att glida iväg då och inte bli någonting av det. Utan man har begränsad plats att vara på
och begränsad tid som eleverna vet precis om. Däremot kan man hålla frågeställningarna väldigt
öppna om man har den typen av problem och om eleverna tidigare har varit ute med likartade
saker så kan man…behöver man inte ge så många vinkar av hur det ska gå till och sånt.
(Magnus)

Jag vet inte, jag har kanske varit inne på det tidigare men det är att man har förberett sig bättre
än vid en vanlig matematiklektion. Så att man har klart för sig vad man ska göra och man vet
vart man ska gå och vad det är man ska på varje plats undersöka. Det är viktigt. (Urban)

En fast uppgifts- eller arbetsorientering hos läraren är verkligen en nödvändig förutsättning
för elevernas lyckosamma lärande. Flera forskares intervjuer med elever ger vid handen, att
till och med ytterst auktoritära lärare av eleverna ofta bedöms som goda lärare, därför att de
upprätthåller en ordning och som ger alla chansen att lära. Ordningsproblematiken hör till
undervisningspraktikens djupaste och mest centrala problem. Varje lärare måste på egen
hand finna sina egna lösningar, formade efter såväl den egna lärarpersonligheten som efter de
aktuella eleverna (Arfwedson & Arfwedson 2002).

Det tredje rådet och kanske det viktigaste av alla tre är att utomhusmatematik-
undervisningen ska vara en del, ett komplement, till den ordinarie undervisningen för att
fungera fullt ut. Risken är stor att eleverna inte inser poängen med utomhusmatematiken och
inte kan knyta an det praktiska de gör med det teoretiska de lärt sig tidigare (i exempelvis
boken) om utomhusmatematiken blir en engångsgrej som kastas in då och då.

Det är ju att få ihop det i ett sammanhang så att det inte blir separat /…/ För det är det…ska man
jobba utomhus så kan man inte ha det som isolerade öar. Att man ja, nu ska vi ha kul idag, så
går man ut och mäter, så fortsätter man inne utan man måste ju göra nått…det måste in i ett
sammanhang hela tiden. (Henrik)
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Ytterligare ett råd, av mer allmän karaktär, ger en av lärarna till blivande och nyblivna
lärare nämligen att prova en sak i taget och se till att utvärdera den först innan man
provar nästa. Det är lätt att man vill göra allt på en gång vilket resulterar i att inget
fungerar riktigt bra menar lärare.

Som ny lärare har man fullt upp med sin egen lärarroll i säkert 3-4 år, så då blir det att man håller
sig ganska så mycket, men inte helt och hållet , men ganska mycket till saker som man känner
fungerar redan från början. Man provar kanske inte på att kasta sig rakt ut i något okänt. Man
måste först få upp en trygghet i sin roll. Därefter så, efter hand, så är man mer benägen att prova
för man känner ändå att man har allt i ryggen på något sätt. Det tycker jag kanske….att alla borde
tänka på som är nya lärare att man tar det lite lugnt i början med att prova en massa nya saker. Ta
en och utvärdera den ordentlig, tänker efter var det bra eller var det dåligt? Att man på något sätt
håller sig till en sak i taget och tänker igenom om den fungerar eller inte. /…/ Det stöter man på
ibland, nya lärare som vill göra allting på en gång vilket gör att inget riktigt fungerar. Det är bättre,
tror jag, att man provar en sak i taget. Sedan i övrigt försöker ligga på trygga invanda ramarna tills
man har lärt sig sin egen roll i grupper och så vidare. (Magnus)

4.3 Förslag på vidare forskning
Utomhusmatematik är ett arbetssätt som har både fördelar och nackdelar. Det är upp till varje
enskild lärare att ta ställning till om det är ett arbetssätt som passar en själv och ens elever.
Denna undersökning har varit ur ett lärarperspektiv men under arbetets gång har andra och
intressanta möjligheter för eventuella kommande studier kommit upp, nya infallsvinklar
kring utomhusmatematik att arbeta vidare med.

• Ett alternativ skulle vara att själv planera, genomföra och utvärdera ett tema
med utomhusmatematik där man med en klass under en bestämd tidsperiod
genomföra ett flertal lektioner utomhus.

• Ett annat alternativ är att titta på utomhusmatematik ur elevernas perspektiv.
Stämmer det som lärarna upplever att eleverna lär sig och tycker om
utomhusmatematik? Finns det faktorer som spelar in men som lärarna inte
upptäckt?

• Den undersökning jag genomfört är riktad mot grundskolans senare år.
Intressant skulle även vara att se hur man skulle kunna använda sig av
utomhusmatematik i skolans tidigare år men även hur det skulle kunna fungera
på gymnasiet. Är det samma faktorer där som spelar in eller finns det andra?
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6. Bilagor
Bilaga A

Bilaga A: Intervjufrågor

1. Kan du berätta för mig vad du tänker på när jag säger ordet utomhusmatematik? [vad
det innebär för dig]

2. Har du arbetat med utomhusmatematik? [exempel]

3. Hur kommer det sig att du började jobba med utomhusmatematik? [inspirationen
från?, pedagogiska baktankar eller filosofi]

4. Kan du se några fördelar med att ha utomhusmatematik jämfört med vanlig (inomhus)
matematikundervisning? ((ex. förförståelse, färdighetsträning, elevmotivation,
variation))

5. Kan du se några nackdelar med att ha utomhusmatematik jämfört med vanlig
(inomhus) matematikundervisning? ((ex. motivation (hellre än bok),
gruppsammansättning, tid att arbeta, trygghet i läromedel, dåligt med material))

6. Finns det några avsnitt i matematiken som du anser särskilt lämpliga för
utomhusmatematik? [exempel, motivera, hur jobba då?]

7. Har gruppens storlek betydelse för genomförandet vid utomhusmatematiska moment?

8. Hur ofta har du utomhusmatematik?

9. Hur förbereder du utomhusmatematik?

10. Hur synliggörs matematikinnehållet i utomhusmatematiken?

11. Har eleverna givits möjlighet att reflektera kring det matematiska innehållet?
[uppföljning, hur materialet bearbetats efteråt o dyl.]

12. Vad tyckte eleverna om utomhusmatematiken? FÖLJDFRÅGA: Hur reagerade
eleverna vid dessa tillfällen?

13. Säger skolans lokal arbetsplan något om ett utomhuspedagogiskt arbetssätt?

14. Jobbar kollegorna på detta eller liknande sätt? (förklara)

15. Hur tror du det matematiska lärandet hos eleverna påverkas direkt av
utomhusmatematik?

16. Hur tror du det matematiska lärandet hos eleverna påverkas indirekt av
utomhusmatematik [ex attityd]?
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17. Om du ser matematiken som en helhet under ett år vilken roll spelar då
utomhusmatematiken då i ett helhetsperspektiv? [motivera]

18. Vad tror du det finns för orsaker till att andra lärare inte använder sig av
utomhusmatematik?

19. Finns det några saker som du tycker man bör tänka på vid utomhusmatematik?
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Bilaga B

Bilaga B: Kompletterande intervjufrågor

Frågor för att kunna beskriva hur de skolor som läraren tidigare arbetat på spelat in på
lärarens svar angående utomhusmatematik. För att kunna beskriva dem och ge läsaren
en bild utav läraren.
Kan du beskriva:

- Vad för skolor du jobbat på? [stadium]
- Hur de har sett ut? [stora/små]
- Var har de legat? [storstad/centrum]
- Hur miljön/omgivningen kring skolorna varit?
- Hur har undervisningen på skolorna varit organiserad? [ålderintegrerat, nivågrupperat,

tematiskt mm.]
- Hur har det fungerat med arbetslag? [stora/små, många lärare av samma typ i

arbetslaget, stor beslutsfrihet i arbetslaget gentemot övriga arbetslag/ledningen]

Allmänna frågor
1. Vilka ämnen undervisar du i nu?
2. Vilket ser du som ditt huvudämne?
3. Tar något ämne mer tid, i så fall varför?
4. Hur ser din klass/grupp-fördelning ut i dina ämnen? [hur många grupper/klasser i varje

ämne
5. Hur många elever har du i varje grupp/klass som du undervisar?
6. Kan du beskriva för mig hur planeringen och arbete i matematik ser ut på din

nuvarande skola? [gemensamma prov i matte, kollegor i mellan/arbetslag]
7. Vad beror det på att du använder utomhusmatematik mer än dina kollegor?

[koncentration på lärare och ej dennes kollegor – bero på idrotts- eller naturintresse]
8. Kan du beskriva din egen utveckling som matematiklärare och hur

utomhusmatematiken kommer in i den utvecklingen? [började de använde sig av
utomhusmatematik direkt på sin karriär eller har det växt fram]

9. Var hämtar du material till utomhusmatematik ifrån?
10. Kan du beskriva övningar som du använt dig utav i utomhusmatematiken som du

anser varit bra samt hur dessa övningar utföll? Följfrågor: Problem som eventuellt
uppstod och vad eleverna gav för respons.
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Bilaga C

Bilaga C: Rekommenderade webbsidor
En av lärarna berättar att han är ute väldigt mycket på Internet för att där leta material. De
länder som han anser har mest gällande utomhusmatematik är Kanada, Australien och Nya
Zeeland. Bra ord att söka på är exempelvis outdoor education. Webbsidor som han gav
förslag på och som jag själv studerat är:

• http://ncm.gu.se/
Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Innehåller det mesta som en
matematiklärare kan behöva. Bra sida för artiklar att läsa men även mycket annat.

• http://www.vaksalaskolan.uppsala.se
Är Vaksalaskolans hemsida men där finns många länkar till andra nyttiga hemsidor.

• http://www.smal-matte.com/index2.htm
Sveriges matematiklärarförenings hemsida. Här finns förslag på matematikövningar,
kurser, konferens och stipendier man kan söka, med mera.

• http://www.skogeniskolan.se/
Skogen i skolans hemsida. Ge din skola en skolskog att vara i. Finns förslag på ett flertal
övningar men även projekt och utbildningar man kan söka. Även länkar.

• http://www.naturskolan.lund.se/
Innehåller bland annat forum för hur man kan skapa gröna skolgårdar och använda dem i
sin undervisning.

• http://www.aimsedu.org/
Sidan innehåller massor av olika övningar, diskussionsforum, förslag på böcker med
mera. Liknar NCM.
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Bilaga D

Bilaga D – I: Övningsrelaterade bilagor

Hur konstruera samt använda en höjdmätningssticka

Konstruktion:
Att konstruera en höjdmätningssticka är inte svårt. Det enklaste sättet är att ta en rundstav
(cirka en centimeter tjock) och såga till den i längder om 25 cm. Har man ingen rundstav går
det bra att använda en linjal istället.

Användning:
En enkel och bra variant att använda höjdmätningstickan är att hålla den med utsträckt arm
framför sig och syfta längs stickans nederkant mot föremålets (exempelvis träd) fot. Eleven
flyttar sig sedan bakåt så att stickans spets pekar mot föremålets topp. Eleven kontrollerar att
stickans nederkant pekar mot foten av föremålet och spetsen pekar mot toppen. Sedan fäller
eleven stickan åt sidan (med stickans nederkant fortfarande syftandes mot föremålets botten)
så att den ligger vågrätt med marken. En kamrat till eleven går sedan från föremålet till den
plats som toppen av stickan syftar på. Kamraten står nu där föremålets topp skulle hamna om
föremålet fälldes. Avståndet mäts från kamraten till föremålets fot och då får man reda på hur
högt föremålet är.
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Bilaga E

Avståndsberäkning
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Bilaga F

Övning 1 - Trädens höjd

Man kan mäta trädens höjder med olika metoder. Vi ska använda oss av en höjdmätare som vi
själva kan tillverka.

Utrustning:
• Höjdmätare
• Anteckningsmateriel
• Eventuellt räknedosa

Uppgift:
Att mäta höjden på fem träd som är numrerade 1-5.

Utförande:
Er uppgift är att mäta höjden på träden. Först uppskattar ni hur höga träden är och antecknar
det i tabellen.
Därefter gör ni en mätning med hjälp av höjdmätaren och antecknar i tabellen.
Vilken slutsats kommer ni till gällande era uppskattning av höjden? (gissade ni för lågt eller
för högt)

Extra uppgift:
Ni kan räkna ut avvikelsen i procent (%) mellan den uppskattade och den uppmätta höjden.
Ni kan också rita ett stapeldiagram över den uppmätta höjden och den uppskattade höjden.

Tabell:

Träd
nr Trädslag

Uppskattad höjd
(m)

Uppmätt höjd
(m) Slutsats
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Bilaga G

Övning 2 – Areaberäkningar på en fotbollsplan

På en vanlig fotbollsplan finns olika geometriska figurer med varierande storlekar.

Utrustning:
• Måttband (20-25 m)
• Anteckningsmateriel
• Eventuellt miniräknare

Uppgift:
Er uppgift är att först uppskatta och sedan beräkna arean av:

• Hela fotbollsplanen
• Hela straffområdet
• Mittcirkeln
• Målet

Utförande:
Uppskatta hur stor area de efterfrågade områdena (se ovan) har.
Mät upp en sträcka som är 20 m. Gå sträckan tre gånger med normala gångsteg.
Beräkna hur långt ett genomsnittligt steg är.
Beräkna med hjälp av era steg arean av de områden som anges ovan (vid beräkningen av
målet får dock måttband användas när så behövs).

Tabell:
Värdena ska anges i enheten kvadratmeter.

Uppskattade värdet Beräknade värdet

Hela fotbollsplanen   

Hela straffområdet   

Mittcirkeln   

Målet   
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Bilaga H

Övning 3 – Hur många grässtrån finns det på en fotbollsplan?

Ibland kan det vara svårt att beräkna antalet föremål på grund av att antalet är så stort.

Utrustning:
• Anteckningsmateriel
• Miniräknare

Uppgift:
Er uppgift är att komma fram till en metod och sedan använda er av metoden för att beräkna
hur många grässtrån det finns på ett fotbollsplan.

Vår metod (så här gjorde vi):

Vi kom fram till att det finns _______ grässtrån på en fotbollsplan.
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Bilaga I

Övning 4 – Inventering av trädslag

Vi ska räkna de trädslag som finns på en hektar (10000 kvadratmeter). 10000 kvadratmeter är
en kvadrat med sidan 100x100 m.

Utrustning:
• Trädflora
• Måttband (20-25 meter)
• Anteckningsmateriel

Uppgift:
Markera ett område som är 100x100 m. Räkna antalet träd och dela upp antalet efter trädslag.
Anteckna i tabellen.

Tabell:

Gran Tall Björk Andra

Antal     

Frågor:
Vilket trädslag finns det flest av?

Vilket trädslag finns det minst av?

Rita ett stapeldiagram som visar fördelningen av de olika trädslagen.

Beräkna den procentuella fördelningen av trädslagen.

Vilka slutsatser kan ni dra av undersökningen?


