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Abstract 

Syftet med denna studie är att genom observation av planerade lektioner i utomhusmatematik 
och efterföljande intervjuer med elever försöka reda ut om eleverna anser att utomhusmatematik 
är ett motiverande arbetssätt samt om de lärt sig något under lektionerna. Studiens resultat 
analyseras utifrån en avhandling som är skriven av Margareta Engvall (2017). Resultatet visar 
att elevernas motivation till att arbeta blir bättre när eleverna får komma ut i skogen och arbeta 
med matematik. Resultatet visar också att eleverna har förbättrat sina kunskaper inom 
begreppen fler och färre samt dubbelt och hälften med hjälp av att arbeta med det konkreta 
material som skogen erbjuder. Eleverna har även fört diskussioner med varandra om hur man 
kan dela upp saker för att få lika många, vilket resulterade i att eleverna jobbade med decimaltal. 
 
Nyckelord 
 
Utomhusmatematik, taluppfattning, motivation, Learning study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund............................................................................................................................................... 2 

2.1 Styrdokumenten ............................................................................................................................ 2 

2.2 Matematiskt innehåll .................................................................................................................... 2 

2.2.1 Taluppfattning ........................................................................................................................ 3 

2.3 Utomhuspedagogik ....................................................................................................................... 3 

2.3.1 Utomhusmatematik ............................................................................................................... 4 

2.4 Motivation ..................................................................................................................................... 4 

2.4.1 Yttre och inre motivation ....................................................................................................... 4 

2.4.2 Elevers motivation till matematik .......................................................................................... 4 

2.4.3 Uppgifterna och situationens påverkan på motivation.......................................................... 5 

2.4.4 Matematik är vi tillsammans .................................................................................................. 5 

3 Syfte och frågeställning ........................................................................................................................ 5 

4 Metod ................................................................................................................................................... 6 

4.1 Learning study ............................................................................................................................... 6 

4.1.1 Genomförande grupp 1 .......................................................................................................... 7 

Moment 1 Träna tiokompisar.......................................................................................................... 7 

Moment 2 Träna addition ............................................................................................................... 7 

Moment 3 Samla kottar. Träna taluppfattning och matematiska begrepp. ................................... 8 

4.1.2 Genomförande grupp 2 .......................................................................................................... 8 

Moment 1 gång 2 Träna tiokompisar .............................................................................................. 8 

Moment 2 gång 2 Träna addition. ................................................................................................... 9 

Moment 3 gång 2 Samla kottar. Träna taluppfattning och matematiska begrepp. ....................... 9 

4.2 Observation ................................................................................................................................... 9 

4.3 Intervju .......................................................................................................................................... 9 

4.4 Ramverk för analys ...................................................................................................................... 10 

4.4.1 Matematik kräver tankearbete ............................................................................................ 10 

4.4.2 Snabba elever behöver inte vänta........................................................................................ 11 

4.4.3 Läraren leder elever genom subtraktionsberäkningar ......................................................... 11 

4.4.4 Matematik med variation, tillsammans och individuellt ...................................................... 11 

4.4.5 Med sina förklaringar visar eleverna att de förstår .............................................................. 11 

4.4.6 Stöd och uppmuntran till elevers resonemang .................................................................... 11 

4.4.7 Eleven i centrum ................................................................................................................... 11 

4.4.8 Prat är en matematisk aktivitet ............................................................................................ 12 

4.4.9 Elevernas val av material påverkar vad som är möjligt att illustrera ................................... 12 



4.5 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................... 12 

4.6 Forskningsetiska principer ........................................................................................................... 12 

5 Analys och resultat ............................................................................................................................. 13 

5.1 Matematik kräver tankearbete ................................................................................................... 13 

5.2 Snabba elever behöver inte vänta............................................................................................... 14 

5.3 Läraren leder elever genom beräkningar .................................................................................... 14 

5.4 Matematik med variation, tillsammans och individuellt ............................................................. 15 

5.5 Med sina förklaringar visar eleverna att de förstår..................................................................... 15 

5.6 Stöd och uppmuntran till elevers resonemang ........................................................................... 16 

5.7 Eleven i centrum .......................................................................................................................... 17 

5.8 Prat är en matematisk aktivitet ................................................................................................... 17 

5.9 Elevernas val av material påverkar vad som är möjligt att illustrera .......................................... 18 

5.10 Sammanfattning av resultat ...................................................................................................... 19 

5.10.1 Vad i att förlägga matematiklektioner utomhus upplever eleverna som motiverande? .. 19 

5.10.2 Vad ansåg eleverna att de lärde sig genom att arbeta med taluppfattning i 
utomhusmatematik? ..................................................................................................................... 20 

6 Diskussion ........................................................................................................................................... 20 

6.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 20 

6.1.1 Vad i att förlägga matematiklektioner utomhus upplever eleverna som motiverande? .... 21 

6.1.2 Vad ansåg eleverna att de lärde sig genom att arbeta med taluppfattning i 
utomhusmatematik? ..................................................................................................................... 22 

6.2 Slutsats ........................................................................................................................................ 23 

6.3 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 24 

6.4 Förslag till fortsatta studier ......................................................................................................... 24 

Referenser ............................................................................................................................................. 25 

Webbsidor ......................................................................................................................................... 27 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................. 28 

 



1 
 

1 Inledning 
 
I artikeln Nationella kvalitetsgranskningar, Lusten att lära – med fokus på matematik som 
Skolverket (2003, s.12) gett ut framkommer det att lärare i grundskolan allt mer ser att elever 
börjar tappa motivationen till att lära sig matematik. De verksamma lärarna i artikeln uttrycker 
en oro över att det är allt för mycket teoretiskt arbete i skolan. Användandet av läroböcker anges 
som en möjlig anledning till lägre motivation hos eleverna. Den anses, av lärarna i artikeln, 
användas på fel sätt samt att eleverna jobbar allt för mycket självständigt. Eleverna får för lite 
variation i undervisningen som leder till att deras motivation försvinner (Skolverket, 2003, 
s.12–14). Skolans uppdrag är att främja elevernas lärande, stimulera dem till att inhämta och 
utveckla kunskaper för att så småningom i livet klara av att leva och verka i samhället 
(Skolverket, 2011, s.8–10). Undervisningen ska vara likvärdig för alla, dock ska den anpassas 
efter varje elevs förutsättningar och behov. Därav vikten att undervisningen ska vara varierande 
(Skolverket, 2011, s.8–10). I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011, s.62) står det att 
eleverna ska ges en sådan undervisning så att de utvecklar ett intresse för matematik. I PISA 
(Skolverket, 2012a) undersökningen som genomfördes 2012 framkommer det att elevernas 
resultat drastiskt har sjunkit i matematik sedan undersökningen genomfördes 2003. I en annan 
studie från TIMSS 2011 (Skolverket, 2012b, s.8–11) framkommer det att resultaten är 
oförändrade men stabila sedan första studien genomfördes 2007. Dock är resultaten i ämnet 
matematik lägre för elever i Sverige än elever i övriga länder i EU/OECD. Denna undersökning 
visar att de svenska eleverna värdesätter ämnet matematik lägre än övriga skolämnen och visar 
här på sambandet mellan elevernas resultat, attityd samt deras självförtroende till ämnet 
matematik. Det framkommer också att läroboken används i större delen av 
matematikundervisningen i Sverige, vilket är mer än i de övriga EU/OECD-länderna 
(Skolverket, 2012b, s.8–11). Dock framkommer det i ett nyare resultat i PISA (Skolverket, 
2016a) undersökningen från 2016 att eleverna har förbättrat sina kunskaper inom ämnet 
matematik sen undersökningen genomfördes år 2012. Vad som gjort att elevernas kunskaper 
förbättrats inom ämnet matematik framkommer inte i undersökningen.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning samt mitt första år som resurs i en lågstadieskola 
har jag erfarit att många elever känner sig omotiverade till att arbeta med matematik. En annan 
erfarenhet är också att de är många elever som inte förstår hur de ska genomföra de olika 
uppgifter som finns i matematikboken. I ett pressmeddelande som Skolverket (2015) kommit 
ut med står det att lärandemiljön där undervisningen organiseras är extra viktig för att behålla 
elevernas motivation. För att elever inte ska tappa intresset och motivationen för matematik är 
det också viktigt att göra arbetet spännande och roligt (Skolverket, 2015). Även TIMSS artikel 
(Skolverket, 2012b, s.94) nämner arbetsmiljön samt hur undervisningen organiseras som en 
möjlig faktor att påverka arbetet i klassrummet.  
 
I en debattartikel, som tidningen Skogen (2017) skrivit, resoneras det om att allt för många 
lektioner hålls inomhus i klassrumsmiljö samt att elever idag behöver få mer friluftsliv och röra 
sig även i skolan. De menar att studieresultatet förbättras om eleverna får vistas ute mer. Även 
de teoretiska ämnena såsom matematik, språk och historia går att kombineras med rörelse och 
friluftsliv.  
 
Resultaten i matematik har försämrats över tiden och detta kan, enligt Skolverket (2012a), 
hänga ihop med elevers motivation och den lärandemiljön som används i skolan. Problemet är 
dock att lärare ofta stödjer sig på läroboken i sin undervisning (Skolverket, 2003, s.12). Detta 
är något som jag ofta sett när jag varit ute i olika skolor och arbetat. Oftast är det den 
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traditionella genomgången tillsammans i helklass för att sedan följas upp med att eleverna 
arbetar enskilt i matematikboken. Detta har fått mig att fundera över om utomhuspedagogik kan 
vara en möjlig lösning på elevernas brist av motivation i matematik. I min litteraturstudie som 
genomfördes våren 2017 (Olsson Einarsson, 2017) framkommer det att många lärare anser att 
växelverkan mellan att använda sig av matematikboken och utomhusundervisning är ett bra 
komplement till lärandet. Med hjälp av att lägga några lektioner i veckan utomhus kan det 
praktiska materialet som finns att tillgå i naturen göra att eleverna får jobba utan läroboken samt 
i en annan miljö än den ett klassrum erbjuder (Olsson Einarsson, 2017). Finns det möjligheter 
till att öka elevers motivation till matematik genom att lägga några lektioner i veckan utomhus?  

2 Bakgrund 
 
Följande avsnitt börjar med en förklaring till vad styrdokumenten säger om skolans uppdrag 
gentemot elevernas undervisning. Detta följs av en förklaring av matematiskt innehåll där 
begreppet taluppfattning diskuteras. Det ges sedan en förklaring till utomhuspedagogikens 
historia som följs upp av en förklaring till motivation. Avslutningsvis ges även en förklaring 
till det sociokulturella perspektivet. 

2.1 Styrdokumenten 

Den undervisning som bedrivs inom skolan ska planeras och anpassas efter varje enskild elevs 
förutsättningar och behov. Detta då alla elever lär sig på olika sätt. Alla elever ska känna att de 
kan delta i undervisningen och göra sitt bästa utan att känna utanförskap (Skolverket, 2011, 
s.8). Utbildningen vilar på demokratins grund vilket innebär att alla elever ska ges en 
undervisning som gör att de kan utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska också främja 
elever till ett lustfyllt lärande genom hela livet (Skolverket, 2011, s.7). Hos elever i de yngre 
åldrarna är leken av stor betydelse och skolan ska erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. 
Utbildningen ska stimulera eleverna till att bli mer kreativa samt få dem nyfikna på vad de ska 
lära sig. Eleverna ska också få känna att de får ett bra självförtroende i det de gör och få pröva 
sig fram samt lösa problem. Undervisningen ska även göra att eleverna lär sig att arbeta mer 
självständigt och tillsammans i grupp (Skolverket, 2011, s.8–9). För att skolan ska kunna ge 
elever den utbildning de behöver är det viktigt att verksamheten hela tiden utvecklas framåt 
(Skolverket, 2011, s.11). Begreppet utomhuspedagogik benämns inte i läroplanen. Troligtvis 
beror det på att läroplanen endast anger vilka mål och kunskaper som ska uppnås men inte vilka 
metoder som ska användas för att nå målen. Däremot står det att eleverna ska få pröva olika 
arbetssätt och arbetsformer (Skolverket 2011, s.10). 

2.2 Matematiskt innehåll 
 
Matematiken har verkat som en central del av tankesystemet samt förknippats med naturen, 
samhället, Gud och människan under många år tillbaka i tiden (Lundin, 2008, s.138). Dock har 
matematikundervisningen med tiden förändrats på så sätt att eleverna till en början skulle klara 
av olika begrepp och färdigheter inom matematiken till att nu även klara av att undersöka, 
förutsäga och förklara hur de räknar ut de olika uppgifterna. Eleverna ska alltså själva komma 
underfund med vilken metod de ska använda för att komma fram till ett svar (Skott, Jess & 
Hansen, 2012, s.23–25). Enligt Skolverket (2003, s.11–12) är målet med 
matematikundervisningen, i de lägre åldrarna, att eleverna ska lära sig räkna med begreppen 
addition, subtraktion och multiplikation. Enligt kunskapskraven i matematik i lgr11 
(Skolverket, 2011, s.67–68) så ska även eleverna i slutet av årskurs 3 ha grundläggande 
kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i olika sammanhang samt att de 
ska kunna använda sig av olika symboler och konkret material. De ska även ha kunskaper om 
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naturliga tal och kunna dela upp dem. Eleverna ska behärska likhetstecknet på ett fungerande 
sätt och kunna använda sig av huvudräkning för att genomföra beräkningar när talen och svaren 
ligger inom heltalsområdet 0–20, detta med alla fyra räknesätten. De ska även klara av att 
samtala om tillvägagångssätt med hjälp av konkret material, bilder, symboler och andra 
matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2011, s.67–68). Undervisningen ska vara anpassad 
efter elevernas nivå samt att de ska bli vägledda genom undervisningen även om de måste få 
upptäcka och arbeta kreativt självständigt (Lundin, 2008, s.56–57). Barn som från början lär sig 
matematiken på ett bra sätt tar med sig detta genom hela livet, vilket gör att det formar deras 
fortsatta levande och tänkande inom matematiken (Boaler, 2011, s.26). Lundin (2008, s.60) 
resonerar om hur matematiken alltid finns med oss oavsett var vi är samt att den är viktig för 
att människan ska klara av att verka i samhället. 
 
2.2.1 Taluppfattning 
Begreppet taluppfattning beskrivs som att en person har förståelse för siffror, dess storlek, 
relationer och hur de påverkas av operationen. Elever med god taluppfattning har en intuitiv 
känsla för tal och hur de tolkas och används (Sylke W. M. Toll*, Evelyn H. Kroesbergen & 
Johannes E. H. Van Luit. 2016, s.431). Att ha en god taluppfattning underlättar för eleverna att 
upptäcka räknefel samt gör att de är noggranna vid beräkningar. Detta kan eleverna utveckla 
genom erfarenheter och kunskap (Reys & Reys, 1995, s.28). Elever som har en god 
taluppfattning vet exempelvis att siffran 8 är mindre än siffran 10 och större än siffran 6. De 
använder också begreppen fler än samt färre än när de talar om matematik (Sayers, Andrews & 
Björklund Boistrup, 2014). Lärarens roll är att skapa situationer och aktiviteter som gör att 
eleverna lär sig taluppfattning (Reys & Reys, 1995, s.29). Läraren bör uppmuntra eleverna till 
att använda sig av konkret material samt föra matematiska samtal så eleverna får bilda sig egna 
uppfattningar om olika beräkningar (Andrews & Sayers, 2014). McIntosh (2012, s.63) 
beskriver addition som en räknelag där det inte är förutbestämt hur man får göra eller inte göra. 
Utan att addition respektive subtraktion beskriver egenskaper hos olika talmängder. Det finns 
en kommutativ samt en associativ lag för addition som summerar två viktiga egenskaper, vilket 
är att när vi adderar två tal så kan vi börja med vilket tal vi vill för att sedan lägga till det andra 
samt när vi ska addera tre tal eller fler så spelar det heller ingen roll vilket tal vi börjar med 
(McIntosh, 2012, s.63). Det finns omfattande forskning om hur barn beräknar de grundläggande 
additionskombinationerna och en av dessa kallas för tiokompisar eller tiokamrater. 
Tiokamraterna är de tal som tillsammans blir talet 10. Exempelvis: 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5, 
4+6, 3+7, 2+8, 1+9 samt 0+10 (McIntosh, 2012, s.95, 99).  

2.3 Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik har sedan slutet av 90-talet blivit allt större och används numer i många 
olika skolor runt om i landet (Sjöstrand Öhrfelt 2015 s.16). Begreppet utomhuspedagogik anses 
ha många olika tolkningar men Brügge & Szczepanski (2011, s.26) väljer att definiera det som 
ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat 
på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. De menar att lärandets rum kan förflyttas ut 
till samhället och naturen. Utomhuspedagogiken anses ha många fördelar då barn lär sig bättre 
samt får använda olika sinnen när de undervisas utomhus. En annan fördel med 
utomhuspedagogiken anses vara att elever blir lugnare och mer fokuserade på uppgiften 
(Sjöstrand Öhrfelt, 2015, s.41–42). Utomhuspedagogik ska vara ett komplement till den 
traditionella pedagogiken och bör därför ses som en naturlig del i all undervisning. Genom att 
använda sig av utomhuspedagogik kan elevernas nyfikenhet och motivation höjas (Brügge & 
Szczepanski, 2011, s.25–27). Naturen anses, enligt Olsson Einarssons (2017) litteraturstudie, 
vara en bra plats för inlärning av det konkreta skolarbetet då det är svårt att jobba med det 
praktiska inomhus. Materialet som används i naturen gör att eleverna lättare kommer ihåg vad 
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de lärt sig om de har något konkret att tänka tillbaka på. Växelverkan mellan att förlägga 
undervisningen utomhus och inomhus är en bra förstärkning för eleverna och ger en stor 
variation i undervisningen. Eleverna får en större yta att arbeta på utomhus och är mer 
fokuserade på uppgiften. Detta arbetssätt passar många elever med koncentrationssvårigheter 
(Olsson Einarsson litteraturstudie, 2017). Syftet med utomhuspedagogik är att genom tematiska 
övergripande studier och aktiviteter utomhus levandegöra ämnenas begrepp istället för att 
eleverna ska använda endast huvudräkning eller användande av lärobok. Upplevelsen och den 
sinnliga bildningens kunskapsväg är en möjlighet till en mer aktiv kunskap, där känsla, handling 
och tanke förenas (Brügge & Szczepanski, 2011, s.31–32). Dahlgren och Szczepanski (2004, 
s.12) nämner att syftet med utomhuspedagogik också är att öka autenciteten, motivationen och 
elevernas personliga upplevelser i lärandet. Eleverna får en bättre verklighetsanknytning om de 
får se och känna på olika saker (Szczepanski, 2008, s.52) 

2.3.1 Utomhusmatematik 
Ämnet som utövas mest när det kommer till utomhuspedagogik är matematik (Olsson 
Einarsson, 2017). I litteraturstudien som Olsson Einarsson (2017) genomfört framgår det att 
undervisningen inte nödvändigtvis behöver flyttas ut i skogen för att det ska vara 
utomhusmatematik utan att skolans område likaväl kan användas för att undervisningen ska bli 
meningsfull. Barn lär sig genom att leka och genom att flytta ut undervisningen blir den mer 
lustfylld för eleverna. Att bedriva undervisning utomhus gör att eleverna får använda hela 
kroppen och alla sinnen samt hitta sitt egna sätt att lära sig på (Molander, K., Hedberg, P., 
Bucht, M., Wejdmark, M.& Lättman-Masch, R.  2010, s.11). Eleverna själva anser att det 
material som kan användas utomhus gör att de har lättare för att ta in det som läraren försöker 
lära dem (Moffett, 2010, s.284–286). Grupparbete anses som ett bra arbetssätt att använda 
utomhus när eleverna arbetar med matematik. Eleverna får då träna på att samarbeta och 
kommunicera med varandra. Tillsammans hjälps de åt att få en djupare förståelse för 
matematik. När eleverna känner att de lyckas med något utomhus tar de med sig det in i 
klassrummet vilket gör att deras självförtroende byggs upp (Molander m.fl., 2010, s.14–15).  

2.4 Motivation 

Motivation definieras i nationalencyklopedin (1994, s.474) som en sammanfattande 
psykologisk term. Denna term sägs sätta igång en människas beteende. Teorier visar på att det 
finns förklaringar på varför vi känner oss motiverade respektive omotiverade till vissa saker. 
Begreppet motivation kommer ursprungligen från det latinska språket och betyder att sätta 
något i rörelse. Motivation betraktas som en sammansättning av en mängd olika teoretiska 
begrepp (Blomgren, 2016, s.55) 

2.4.1 Yttre och inre motivation   
Forskare talar ofta om den yttre och inre motivationen där den inre motivationen är människans 
behov av kompetens och att få bestämma över sig själv. Beteendet blir att människan klarar sig 
själv samt att de har ett intresse i det de gör och känner glädje även om uppgifterna som ges 
måste ge människan en utmaning och tillfredsställa deras behov. Den yttre motivationen sägs 
vara något som inte kommer från den egna individen utan något som en annan människa förser 
någon med. Detta kan vara belöningar men även straff. Den inre motivationen anses vara bäst 
även om människan behöver både yttre och inre motivation för att prestera bra. Detta beror helt 
enkelt på hur den yttre motivationen ges och hur mycket av varje (Ahl, 2004, s.47–48). 

2.4.2 Elevers motivation till matematik 
Att tappa intresset för matematik och sin egen förmåga inom matematik kan göra att elever 
skapar begränsningar längre fram i yrkeslivet samt privatlivet. Här har läraren en stor roll i 
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elevernas lärande inom matematik (Thorén, 2009, s.57). Inställningen till matematik som 
läraren sänder ut till eleverna i klassrummet är av stor betydelse för elevernas motivation. 
Uppgifter inom matematik ska vara konstruerade så att de väcker elevernas intresse annars kan 
de tappa motivationen till fortsatt arbete (Blomgren, 2016, s.18–19, 27–28). Eleverna själva 
anser att det är roligt att vara utomhus när de har lektion och tycker att de lär sig lättare och vill 
arbeta mer (Fägerstam, 2012, s.62).  

2.4.3 Uppgifterna och situationens påverkan på motivation  
Skolans stora utmaning anses vara att få eleverna motiverade och finna lust när det kommer till 
skolarbete. För att eleverna ska känna lust måste läraren se till att eleverna ställs i en situation 
som gör att de väcker nyfikenhet och vilja att agera (Eriksson, 2017, s.68–69). Hur 
undervisningen utformas har stor betydelse för att eleverna ska lära sig något och hur 
undervisningen ska utformas är beroende av vilket ämne som ska läras ut. Även vilket material 
eleverna har att arbeta med är av stor vikt för lärandet (Eriksson, 2017, s.67). När eleverna får 
arbeta med hela kroppen så gör det att motivationen och förståelsen ökar (Brügge & 
Szczepanski, 2011, s.31). En lärande situation kan byggas upp med hjälp av drama, en 
berättelse, ett spel eller en simulering. Genom denna lekfulla lärande situation ges eleverna 
frihet i att analysera och förhandla vad problemet är och hur de sedan ska hitta en lösning på 
problemet (Eriksson, 2017, s.69). 
 
2.4.4 Matematik är vi tillsammans 
Engvall (2013, s.136) skriver om hur eleverna visar sin entusiasm genom högljudda ja rop då 
de får veta vad de ska inleda lektionen med. Lektionerna i matematik i detta klassrum börjar 
alltid med en lek som involverar alla elever (Engvall, 2013, s.135). Lärarens tanke med att börja 
lektionen med en lek är för att eleverna ska få tillfälle att värma upp innan lektionen börjar. 
Deras hjärna ska få börja jobba och det gör den bäst om eleverna får leka en lek tillsammans i 
helklass. Motivation hos många av eleverna väcks också när tonvikten ligger på att vara snabb 
och de är entusiastiska (Engvall, 2013, s.138–139). Tanken med att eleverna ska klara av att 
utföra uppgifterna snabbt är för att de ska automatisera de enkla talen så de inte behöver tänka 
så mycket sen. Eleverna har även en viss tävlingsanda då de frågar varandra hur långt de har 
kommit i matematikboken (Engvall, 2013, s.140, 161). 

Under lektionerna i matematik är diskussioner i helklass regerande för att sedan följas upp med 
enskilt arbete i matematikboken. Läraren frågar eleverna frågor som: ”Hur kan man tänka nu?”, 
”Hur tänkte du? Visa mig.” eller ”Kan man göra på något annat sätt?” under genomgångarna i 
matematik, vilket gör att läraren uppmuntrar elevernas tankesätt (Engvall, 2013, s.176). Något 
som är positivt för att eleverna ska lyckas är när lärarens kommentarer till eleverna är 
uppmuntrande och får eleverna att lyckas även när de upplever motgångar (Engvall, 2013, 
s.188). När eleven själv uttrycker att talen är superlätta så har den en positiv inställning till 
matematiken (Engvall, 2013, s.209). 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att genom observation av planerade lektioner i utomhusmatematik 
och efterföljande intervjuer tillsammans med elever i en årskurs 2 undersöka vad eleverna 
upplever att de lär sig av att arbeta med taluppfattning i utomhusmatematik samt vad i 
utomhusmatematiken som motiverar dem till att lära sig taluppfattning. 

• Vad i att förlägga matematiklektioner utomhus upplever eleverna som motiverande? 
• Vad ansåg eleverna att de lärde sig genom att arbeta med taluppfattning i 

utomhusmatematik? 
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer metoden för den empiriska undersökningen att presenteras. Begreppet 
metod hänvisar till ordet datainsamling där forskaren samlar in data från exempelvis intervjuer, 
observationer eller enkäter (Fejes & Thornberg, 2016, s.16). För att kunna svara på 
frågeställningen i denna studie valdes att genom undervisning enligt en Learning study modell 
genomföra observationer och intervjuer som metod.. Då data samlas in med dessa metoder blir 
en studie kvalitativ. Forskaren söker sedan igenom data som samlats in och analyserar den för 
att på så sätt komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg, 2016, s.34–35). I denna studie 
läggs fokus på elevernas erfarenheter där data utgörs av observationer och intervjumaterial 
(Fejes & Thornberg, 2016, s.35).  

4.1 Learning study 

Learning study beskrivs på Skolverkets (2016b) sida, som något lärarna kan använda för att 
fokusera på något specifikt de kommit överens om att eleverna ska lära sig. Detta ska vara 
relaterat till kursplanen. Studien börjar med att en lärare genomför en planerad lektion med 
eleverna och filmar den. Lärarna sätter sig ner tillsammans och utvärderar lektionen för att 
sedan kolla på detaljerna i undervisningen. Lektionen genomförs ännu en gång med de 
ändringar som gjorts och lärarna filmar även den lektionen för att i efterhand utvärdera den 
(Skolverket, 2016b). Carlgren, Eriksson och Runesson (2017, s.17) förklarar Learning study 
som en form för skolutveckling. Denna form har tagits fram för att lärare ska kunna utveckla 
sitt lärande och skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sitt kunnande om något specifikt 
ämne. Detta beskrivs som ett kompetensutvecklande arbete för lärarna i arbetslaget. Frågor som 
lärare ställer till sin undervisning kan vara: Varför lär sig inte eleverna det som är tänkt med 
lektionen? Vad är det som är svårt? Hur kan jag ta reda på vad eleverna har lärt sig? Detta kan 
de få reda på genom att arbeta tillsammans i arbetslaget och undersöka vad eleverna lär sig för 
att sedan planera efter det. Det centrala med Learning study är alltså att lärare planerar, 
observerar, reflekterar och diskuterar undervisningen tillsammans (Carlgren, Eriksson & 
Runesson, 2017, s.17). 

Bakgrunden till Learning study sträcker sig tillbaka till år 2000 då ett forskningsprojekt startade 
i Japan. Anledningen var att lärarna skulle anpassa lektionerna efter elevernas olikheter för att 
individuella skillnader i klasserna skulle mötas (Carlgren, Eriksson & Runesson, 2017, s.18). 
Projektet kom att inspireras av teoriutvecklingen variationsteori. Variationsteorin sätter det som 
ska läras i fokus och riktar uppmärksamheten mot olika mönster av variation i undervisningen 
(Carlgren, Eriksson & Runesson, 2017, s.18). 
 
Min studie började med en pilotstudie med en verksam lärare inom utomhuspedagogik i en 
annan skola. Detta då jag själv kände att jag behövde en bra grund till planeringen av lektionerna 
i matematik. Den verksamma läraren gav mig tips om att använda skogensmaterial, såsom 
kottar, stenar och pinnar, till att diskutera olika begrepp inom matematik tillsammans med 
eleverna. Pinnar, kottar och stenar kunde eleverna även använda till att räkna ut olika 
additionstal där pinnar kunde representera tiotal och stenar eller kottar kunde vara ental. 
Inplastade siffror berättade läraren att kunde användas för att eleverna sedan skulle kunna leta 
efter dem i skogen och detta kunde utvecklas hur långt som helst så det passade den nivån 
eleverna var på. Tiokompisar var något som den verksamma läraren gav tips om. Eleverna 
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kunde då leta efter den andra tiokompisen i skogen och detta kunde även köras med 
hundrakompisar om eleverna kunde tiokompisarna bra.  

Planeringen av lektioner skedde tillsammans med elevernas lärare i matematik. Eleverna i den 
klassen där jag genomfört lektionerna i utomhusmatematik behövde enligt deras lärare träna på 
tiokompisarna för att få dem mer automatiserade, de behövde även träna på enklare tal genom 
addition samt begreppen fler och färre, dubbelt och hälften. Eleverna i denna klass var inte vana 
vid att ha lektioner utomhus och inte heller att arbeta i grupp eller att samarbeta när det kommer 
till matematiken. Detta var något som jag tillsammans med deras lärare kom överens om att 
eleverna nu skulle få testa. Efter varje moment i omgång ett har jag och elevernas lärare 
tillsammans utvärderat vad eleverna gjort och sagt under övningarna för att då kunna ändra till 
kommande moment. Några justeringar har även gjorts tills att grupp två skulle genomföra sina 
tre moment. 
4.1.1 Genomförande grupp 1 
Moment 1 Träna tiokompisar 
En grupp med nio elever i årskurs 2 samlades utanför skolan tillsammans med mig och deras 
lärare i matematik. Vi gick tillsammans ut till skogen som låg en bit bort från skolan. När vi 
kom fram fick eleverna sätta sig ner vid en eldstad. Under en del av denna lektion höll jag i en 
övning där eleverna fick träna på tiokompisarna. Jag började med att berätta för eleverna vad 
vi skulle göra. Eleverna fick sedan sitta kvar vid eldstaden under tiden som jag lade ut olika 
kort med siffrorna 0–10 på ute i skogen efter en stig. Eleverna fick sedan ett kort var med en 
siffra från 0–10 på. De fick sedan leta efter tiokompisen till den siffra som de fick av mig som 
låg ute i skogen, sedan skulle de komma tillbaka till mig och visa att de hade hittat rätt 
tiokompis. I det fall det var fel tiokompis fick de lägga tillbaka det kortet ut i skogen igen och 
leta efter rätt kompis. Några elever behövde lite hjälp med vilken tiokompis de skulle leta efter 
och då fick jag eller deras lärare hjälpa till med det. När alla kort var slut och några elever 
fortfarande var ute och letade efter sina tiokompisar så hjälpte övriga elever till att hitta det kort 
som fattas. Sex kort låg fortfarande ute i skogen när eleverna fått slut på dem som de fått av 
mig då samlades vi runt de kort som låg kvar och hade en gemensam genomgång om vilken 
tiokompis som hörde till varje kort. På slutet hade vi hittat alla tiokompisarna tillsammans. Vi 
avslutade med att diskutera om vad vi gjort och vad vi hade lärt oss genom att arbeta på detta 
sätt. 

Moment 2 Träna addition 
Moment två genomfördes dagen efter det första momentet som jag genomförde i skogen med 
eleverna. Även den här gången är det de tretton elever från föregående dag som följde med mig 
och en lärare ut i skogen. Vi samlades utanför skolan och gick tillsammans ut till skogen och 
satt oss vid eldstaden. I den här övningen hade jag tänkt på vad eleverna sa om den förra 
övningen då de tyckte att alla eleverna inte fick chansen att få göra lika många uppgifter som 
de som var snabba. Här fick alla elever lika många kort och ingen behövde känna att de inte 
hann med utan de fick tänka i sin egen takt. Jag hade även tänkt på att den här uppgiften skulle 
vara lite svårare då några elever svarade att tiokompisarna var för enkla dagen innan. Jag hade 
en genomgång om vad som skulle göras i moment två och frågade sedan eleverna om de visste 
vad ordet addition betydde. Vi diskuterade sedan om vad addition är och de flesta eleverna 
tycktes vara mer bekanta med ordet plus. Sedan gick jag ut i skogen och satt upp lappar på olika 
träd med siffror på. Vi gick sedan till början av skogen där lapparna satt och eleverna fick då 
ett tal var som de skulle räkna ut med hjälp av addition och ställa sig vid det träd där deras svar 
fanns till uträkningen de gjort. På lapparna som eleverna fick stod det exempelvis talet 10+8 
eller 16+2 och sen skulle eleven springa till det trädet där siffran 18 fanns. När alla elever hade 
hittat sitt träd så gick jag och läraren runt och kollade så de hittat rätt svar. Några elever hade 
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svårt för att hitta rätt och fick då ta hjälp av pinnar på backen för att räkna ihop till rätt tal. Detta 
gjorde vi tre gånger och eleverna fick sedan hjälpa till att samla in alla lappar som satt på träden. 
Vi avslutade moment två tillsammans i en ring och diskuterade om vad vi gjort och vad vi hade 
lärt oss. 
 
Moment 3 Samla kottar. Träna taluppfattning och matematiska begrepp. 
Det tredje och sista momentet genomfördes dagen efter det andra momentet. Samma gäng som 
de övriga två dagarna samlades utanför skolan och gick tillsammans ut till skogen där vi varit 
de tidigare dagarna. I denna övning hade jag tänkt att eleverna skulle få arbeta med mer konkret 
material och att vi skulle jobba mer med att diskutera och föra matematiska samtal. Eleverna 
fick sätta sig runt eldstaden och jag talade om för dem vad vi skulle göra denna gång. Eleverna 
fick sedan hämta mellan fem och tio kottar var ute i skogen och komma tillbaka till eldstaden 
och sätta sig igen. När alla kommit tillbaka fick de tala om hur många kottar de plockat samt 
räkna dem efteråt så det stämde med det som dem sagt. Sedan frågade jag några elever om de 
har fler eller färre kottar än någon annan elev. Diskussionen fortsätter sedan med frågor som 
hör till begreppen fler eller färre. Frågor som exempelvis: om du har fem fler kottar hur många 
skulle du ha då? Eller om du har tre färre kottar hur många skulle du ha då? Ställdes till eleverna. 
Momentet fortsatte sedan med frågor som hörde till begreppen dubbelt och hälften. Exempelvis 
om du har dubbelt så många kottar hur många kottar skulle du ha då? Eller om du har hälften 
så många kottar hur många kottar skulle du ha då? Eleverna fick sedan hitta en tiokompis till 
sina kottar. Efter det fick varje elev frågan hur många kottar de behövde ge till kompisen som 
satt närmast för att de skulle få lika många. Detta tog lång tid och eleverna blev lite ofokuserade. 
Den svåraste var när två elever hade en kotte kvar och inte visste hur de skulle göra med den. 
Någon svarade att man kunde kasta bort den och en annan att man kunde gå ut i skogen och 
hämta en till kotte. Efter ett tag var det en elev som frågade om man fick dela på kotten och det 
tyckte de övriga eleverna var en bra idé. Jag förklarade för eleverna att det kallas för decimaltal 
och att de senare kommer att få lära sig räkna med detta. Vi avslutade sedan denna övning med 
att diskutera om vad vi gjort och vad de hade lärt sig.  

4.1.2 Genomförande grupp 2 
Efter genomförandet av lektioner i grupp ett har jag och klassens matematiklärare satt oss ner 
för att tillsammans diskutera om eventuella förändringar för att få eleverna mer motiverade och 
fokuserade i uppgifterna. Lektionerna har sedan genomförts åter igen med en ny grupp elever 
för att arbeta utifrån en Learning study. Några enstaka ändringar genomfördes från föregående 
grupp vilket kommer att nämnas i varje moment.  

Moment 1 gång 2 Träna tiokompisar 
Moment ett genomfördes åter igen men den här gången med en ny grupp elever. Denna gång 
var det åtta elever som följde med mig och en till lärare ut i skogen. Övningen gjordes om lite 
från föregående grupp då jag valde att inte tala om för gruppen att det är just tiokompisar som 
övningen heter utan att de utifrån frågan: Ni ska leta efter ett tal som tillsammans med ett annat 
tal blir tio, fick gissa vad övningen heter. Jag fortsatte sedan med att förklara att jag nu kommer 
att slänga ut några tiokompisar i skogen och att de kommer få ett kort var av mig för att sedan 
leta efter dennes tiokompis i skogen, sedan komma tillbaka till mig och visa att de hittat rätt 
och få en ny tiokompis att leta efter samt att vi fortsätter så tills att det är slut på korten. 
Ytterligare en ändring hade gjorts genom att fler kort hade lagts ut då eleverna i första 
omgången ansåg att det var fuskigt eftersom några var snabbare än andra och då fick springa 
efter fler kort. Därefter fick eleverna börja sitt letande. Eleverna var snabba och hittade korten 
snabbt. När alla korten var slut hos mig så var även alla kort i skogen slut och vi konstaterade 
tillsammans att vi utfört uppdraget.  
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Moment 2 gång 2 Träna addition. 
Detta moment genomfördes direkt efter första momentet med samma gäng elever. Vi samlades 
vid eldstaden och jag berättade att vi nu skulle arbeta med det här tecknet och visade eleverna 
ett plus-tecken. Jag frågade sedan eleverna om de visste vad det kallades. Jag visade eleverna 
ett kort där det stod 10+0 och frågade dem vad det blir för svar. En elev svarade att det blir tio. 
Precis, svarade jag och talade om för dem att då ska den eleven som får detta kort springa till 
den lappen som det stod tio på. Jag fortsatte med att berätta för dem att vi kommer att gå till ett 
annat ställe där det sitter olika lappar på träden med siffror på och att de när de hittat svaret och 
sprungit till rätt träd, ska vänta på att jag kommer fram till dem för att se om de hittat rätt svar. 
Om de har rätt svar så kommer de få ett nytt kort av mig. Här hade jag gjort om från föregående 
omgång i moment 2 då eleverna denna gång inte behövde vänta på att deras övriga kamrater 
blev klara utan att de denna gång fick ett nytt kort av mig direkt då jag såg att de hittat rätt träd. 
Detta då gruppen före ansåg att det var jobbigt att vänta på att kompisarna var klara innan de 
fick ett nytt kort. Eleverna fick sedan börja och även här gick det snabbt för dem att hitta rätt 
svar.  

Moment 3 gång 2 Samla kottar. Träna taluppfattning och matematiska begrepp. 
Moment 3 genomfördes efter att eleverna fått en liten paus och lekt i skogen. Moment 3 
genomförs på samma sätt som med grupp 1 men med en liten ändring från föregående grupp. 
Den här gången fick eleverna samtidigt räkna ut hur många kottar eleven skulle ge till sin 
kompis för att ha lika många, istället för att fråga en efter en och alla får lyssna. Detta då det 
gick snabbare att svara på frågan om de redan hade räknat ut den. Då några elever i föregående 
grupp ansåg att det blev jobbigt att vänta på sin tur. När eleverna var klara så gick jag runt och 
frågade hur många eleverna måste ge till den som har färre för att de skulle ha lika många kottar. 
Även denna omgång fastnade vi vid två elever som hade ett udda antal kottar tillsammans och 
inte visste riktigt hur de skulle dela för att få lika många. Jag frågade eleverna om de hade någon 
lösning och förde en diskussion med dem om hur vi skulle göra för att de skulle få lika många. 
Vi avslutar sedan övningen med att diskutera om vad vi gjort och vad de hade lärt sig. 
Lektionerna i skogen avslutades och vi gick tillsammans tillbaka till skolan igen. 
 
4.2 Observation 

Observationer har genomförts av de planerade lektionerna i utomhusmatematik. Kommentarer 
och diskussioner från elever har dokumenterats på papper av mig med hjälp av läraren under 
den tiden som lektionerna pågått. Efter lektionerna har den data som samlades in renskrivits 
och analyserats för att komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg, 2016, s.34–35).  
Lektionerna i denna studie har genomförts tillsammans med elever i en årskurs 2 i en skola i 
mellersta Sverige. Lektionerna har utförts två gånger vardera med två olika grupper av elever. 
Detta för att kunna få en möjlighet att ändra i planeringen utifrån vad eleverna svarat i 
intervjuerna samt vad jag och läraren sett under observationen för att på det sättet arbeta efter 
en Learning study.  

4.3 Intervju 

Efter lektionerna i utomhusmatematik har intervjuer med alla de 17 eleverna genomförts. 
Intervjuerna har utförts med en elev åt gången och alla intervjuer har spelats in med hjälp av 
endast ljudupptagning. Alla elever har fått samma frågor och i de fall jag känt att frågorna 
behövt utvecklats för att eleverna skulle förstå så har jag använt mig av följdfrågor. Efter alla 
intervjuer har den inspelade data transkriberats och renskrivits för att sedan analyseras och 
komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg, 2016, s.34–35).   
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Nedan följer en sammanställning av de frågor som ställdes till eleverna under intervjun. 

• Tyckte ni att det var kul att vara ute i skogen och räkna matte? 

• Kände ni att ni ville arbeta mer med matte? 

• Lärde ni er något av att vara ute i skogen och räkna matte? 

• Hörde ni vad jag sa hela tiden? 

• Spelade det någon roll att det regnade när vi var ute i skogen? 

• Visste ni vad ni skulle göra när jag hade förklarat för er? 

• Förstod ni matematiken bättre av att vara utomhus? 

• Tyckte ni att det var bra att jobba med det material som fanns ute i skogen? 

• Vill ni fortsätta att vara ute ibland och räkna matte? 

• Varför är det bra att vara ute och räkna matte? 

• Tycker ni att det är bättre att vara inne eller ute och ha matematiklektion? 

4.4 Ramverk för analys 

Data för mitt analysarbete utgörs av observationsanteckningar från Learning study lektionerna 
samt transkriberingar av elevintervjuer. I analysarbetet har Margareta Engvalls (2013) 
avhandling ”Handlingar i klassrummet” använts som ramverk. Med inspiration av Engvalls 
(2013) text utvecklade jag kategorier som fanns att utkristallisera ur mitt datamaterial. 
Kategorierna har utvecklats med inspiration i hur Engvall (2013) beskriver verksamheten i sina 
respektive klassrum. Formuleringarna som Engvall (2013) använder för att beskriva det hon 
observerat i sin studie har även jag observerat i mina Learning study lektioner. Kategorierna 
har alltså utvecklats utifrån mitt datamaterial, men formuleringarna har hämtats ur Engvalls 
(2013) beskrivningar av sina olika klassrum. För att komma fram till kategorierna som hämtats 
ur Engvalls avhandling har texten noggrant lästs igenom flera gånger för att vidare plocka ut de 
rubriker ur texten som passade in till denna studie. Mina observationsanteckningar fördes sedan 
över till en mer beskrivande text om lektionerna och efterföljande intervjuer tillsammans med 
elever i studien. Olika citat från observation och intervju med elever har kategoriserats i de 
kategorier jag arbetat fram. I följande stycken kommer de kategorier som valts ut utifrån 
rubriker i Engvalls (2013) avhandling att ges en beskrivning.  Kategorierna har sedan använts 
till att genomföra analysen i avsnitt 5.1. 

4.4.1 Matematik kräver tankearbete 
Engvall (2013) har i sin avhandling ett klassrum som kallas för ”Almen”. I klassrummet inleder 
då läraren alltid matematiklektionerna med en övning i matematik. Detta för att eleverna ska få 
värma upp tankeverksamheten innan lektionen börjar. Det kan liknas vid idrottslektionerna där 
eleverna får värma upp innan lektionen börjar. I det här fallet är det hjärnan som ska värmas 
upp då hjärnan spelar en stor roll när det kommer till matematik och innehållet som ska tränas 
är att komma ihåg talfakta. Konkret material används inte kontinuerligt i detta klassrum då 
läraren mer anser att eleverna ska klara av att räkna ut talen snabbt i huvudet. Det laborativa 
materialet används endast för att ge en förklaring till eleverna när de inte förstår (Engvall, 2013, 
s.138–139).  



11 
 

4.4.2 Snabba elever behöver inte vänta 
I klassrummet som i Engvalls (2013) avhandling kallas för ”Björken” arbetar eleverna oftast på 
egen hand i matematikboken. Läraren går runt för att hjälpa eleverna när de räcker upp handen. 
Eleverna ombeds att sitta still vid sin plats och invänta tills läraren har tid för att hjälpa dem. 
Dock verkar det inte gälla alla elever då de elever som arbetar snabbt och blir klara tidigare inte 
kan sitta still utan springer efter läraren för att få reda på vad de kan göra när de är klara. Vilket 
kan betyda att eleverna är tävlingsinriktade eller motiverade att fortsätta arbeta (Envall, 2013, 
s.161–162). 

4.4.3 Läraren leder elever genom subtraktionsberäkningar 
Med inspiration i Engvalls (2013) avhandling utvecklades denna rubrik i min egen analys för 
att passa in i analysen. I analysen heter den då: Läraren leder elever genom beräkningar. Läraren 
i klassrummet ”Björken” leder eleverna till rätt uträkning genom att följa ett visst mönster. 
Läraren ställer frågor som exempelvis: ”Hur mycket har du kvar till dit?” eller ”Är du framme?” 
och eleverna svarar för att på så vis komma fram till rätt svar. Detta görs under hela lektionen 
även när eleverna arbetar självständigt i matematikboken. Genom lärarens handlingar lär sig 
eleverna att räkna uppåt, vilket var avsikten med denna övning (Engvall, 2013, s.174–176). 

4.4.4 Matematik med variation, tillsammans och individuellt 
I klassrummet som i Engvalls (2013) avhandling kallas ”Eken” inleds lektionerna med en 
genomgång, i helklass eller halvklass, av det eleverna sedan ska räkna i matematikboken. Ibland 
arbetar eleverna även i par för att lösa olika uppgifter med hjälp av laborativt material. När 
eleverna löst uppgifterna ska dessa redovisas för klassen. Här ska eleverna kunna visa hur de 
har löst uppgifterna samt redovisa svaret de kommit fram till och argumentera för vald metod 
(Engvall, 2013, s.184). 

4.4.5 Med sina förklaringar visar eleverna att de förstår 
I klassrummet som i Engvalls (2013) avhandling kallas ”Eken” är läraren noga med att även 
eleverna ska förklara hur de genomför sina uträkningar. De ska förklara hur de tänker även om 
de arbetar enskilt eller i par. Även de elever som anser det vara jobbigt att förklara hur de tänkt 
måste genomföra aktiviteten. Detta visar att läraren aldrig avviker från sin bestämda linje och 
eleverna kan förväntas veta vad som väntas av dem (Engvall, 2013, s.186–187). 

4.4.6 Stöd och uppmuntran till elevers resonemang 
När läraren i klassrummet som kallas ”Eken” i Engvalls (2013) avhandling uppmanar eleverna 
att förklara hur de har genomfört en uträkning, uppmanas de även att tala om varför de valt 
denna strategi. Eftersom läraren strävar efter att eleverna ska resonera och argumentera för sin 
tankegång. Läraren går även runt till eleverna för att ge dem stöd och uppmuntran i 
resonemangen. Det gäller att eleverna både kan tala och lyssna på varandra (Engvall, 2013, 
s.187–188). 

4.4.7 Eleven i centrum 
I klassrummet som kallas ”Lönnen” i Engvalls (2013) avhandling arbetar eleverna med stor 
variation. Eleverna arbetar på egen hand i matematikboken, löser uppgifter tillsammans i grupp 
och redovisar detta i helklass. Eleven är hela tiden aktiv och har eget inflytande över utförandet 
av uppgifterna. Genomgångar tillsammans med läraren sker sällan, istället uppmanas eleverna 
till att använda de strategier de lärt sig av varandra i redovisningarna. Eleverna får alltså själva 
välja vilken metod de ska använda till att räkna med vilket tyder på att eleven själv är i centrum 
(Engvall, 2013, s.204–205). 
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4.4.8 Prat är en matematisk aktivitet 
I klassrummet ”Lönnen” i Engvalls (2013) avhandling arbetar eleverna ofta tillsammans i 
grupp. Eleverna kommunicerar med varandra och löser tillsammans uppgifterna. Alla är 
delaktiga även om någon elev i varje grupp oftast tar över diskussionen och leder den. Läraren 
går runt i varje grupp och lyssnar på elevernas resonemang för att sedan efter varje utfört 
moment berömma eleverna och tala om för dem hur viktigt det är att diskutera tillsammans 
(Engvall, 2013, s.207). 

4.4.9 Elevernas val av material påverkar vad som är möjligt att illustrera 
Eleverna i klassrummet ”Lönnen” i Engvalls (2013) avhandling uppmanas ibland att välja eget 
material för att illustrera sin lösning för de övriga klasskamraterna. I vissa situationer går det 
inte som planerat. Eleverna kan välja fel material vilket medför att eleverna inte kan lösa 
uppgiften. Detta visar att valt material har betydelse för om eleverna kan lösa uppgiften eller ej 
(Engvall, 2013, s.214–215). 
 
4.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet handlar om ifall undersökningens pålitlighet. För att den ska anses pålitlig måste 
studien gå att genomföras igen och då ge samma resultat. Vid en kvalitativ undersökning 
handlar det alltså om att få fram uppgifter som är pålitliga vilket kräver att den som genomfört 
undersökningen inte har missförstått personen som lämnat uppgifterna så att undersökningen 
ges möjlighet att upprepas och få samma resultat åter igen (Eliasson, 2013, s.15–16). I min 
studie har jag haft möjligheten att intervjua eleverna fler gånger. Detta för att vara säker på att 
jag får rätt uppfattning om vad eleverna ansåg om utomhusmatematiken. Reliabiliteten kan ökas 
genom att i intervjun återkomma till samma variabel flera gånger samt förbereda 
undersökningen väl (Eliasson, 2013, s.15–17). Undersökningen har i min studie förberetts väl 
då jag innan lektionerna genomförts gjort en pilotstudie med en verksam lärare som använder 
utomhusmatematik i sin undervisning. Under intervjun har samma fråga upprepats fler gånger 
och även formulerats om i de fall då eleverna inte förstod mig. Är reliabiliteten hög blir även 
validiteten bättre. Validiteten handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som är 
meningen att mätas i undersökningen. I detta steg är det viktigt att ha en frågeställning klar för 
att veta vad det är som ska mätas (Eliasson, 2013, s.16–17). Validiteten har i denna studie 
tillgodosetts genom att intervjufrågorna noga förberetts innan intervjun genomförts.  
 
4.6 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav som ska tas hänsyn till vid 
forskningsarbete. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa presenteras nedan. 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om studiens 
syfte och vad deras uppgift i projektet handlar om. Informationen ska upplysa deltagarna 
om att det är frivilligt att delta samt att de får avbryta deltagandet när de själva vill 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). I denna studie har informationskravet tillgodosetts genom 
att deltagarnas föräldrar har fått en blankett om godkännande att deras barn ska få delta 
i studien (se bilaga 1). 
 

• Samtyckeskravet innebär att alla medverkande har rätt till att själva bestämma huruvida 
de vill delta i studien eller inte. I de fall då personen är minderårig ska vårdnadshavare 
ge samtycke om personen får medverka eller ej (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). I detta fall 
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har varje förälder fått hem ett brev om medgivande till att deras barn ska få medverka i 
studien. I det fall eleven inte fick medverka skulle brevet tillbaka till läraren med en 
underskrift och ett ”Medges ej att delta i studien”. 
 

• Konfidentialitetskravet innebär att all data som samlats in ska bevaras på så sätt att ingen 
obehörig person kan få information om vilka eleverna är samt vad de har svarat. Detta 
innebär att eleverna är anonyma (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). I denna undersökning 
har detta tagits till hänsyn genom att inga namn nämns i intervjuer med eleverna vilket 
även nämns i det informationsbrev som föräldrarna fått tagit del av. 
 

• Nyttjandekravet innebär att all data som samlats in endast får användas i denna studie. 
Om det finns en anledning till att data används i annan undersökning kan personerna bli 
tillfrågade om medgivande i ytterligare studie (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). I detta 
arbete har detta tillgodosetts genom att data som framkommit endast används i denna 
studie. 

 

5 Analys och resultat 
 
I följande avsnitt redovisas resultatet utifrån analysen som genomförts med hjälp av Margareta 
Engvalls (2013) avhandling ”Handlingar i matematikklassrummet”. Olika rubriker ur Engvalls 
(2013) avhandling har plockats ut till mitt resultat. Citat från elever som kommit fram under 
genomförande av lektioner och efterföljande intervju har kategoriserats ut under de valda 
rubrikerna och sedan analyserats. I analysen ges en beskriven till varför citaten passar in under 
vald rubrik. Flera citat passar in under flera rubriker och har då tagits med igen. Resultatet syftar 
till att besvara studiens frågeställning.  

5.1 Matematik kräver tankearbete 

I denna kategori visar eleverna att de förstår att matematik kräver tankearbete och att det inte 
är något som kan genomföras utan att använda tankeverksamhet. I följande citat visar en elev 
att den inte förstod riktigt från början men att med hjälp av tankeverksamhet så kunde eleven 
förstå hur den skulle göra. 

”Ja men den jag fattade minst var den med kottarna och hur jag skulle räkna när jag skulle säga 
hur många färre jag hade. I början visste jag inte riktigt vad vi skulle göra men sen kom jag på 
mer och mer vad jag skulle göra när du berättade för oss.” 

Eleverna tyckte det var svårt till en början men ansåg att det sedan blev lättare när de förstod 
och då är det också roligt med matematik. Detta visar eleverna i följande citat: 

”Om man har siffran sex och det tillsammans med något annat tal ska bli 10, vad heter det för 
något?” ”Det blir 16.” ”Nej det blir 20 tillsammans.” ”Det heter något när två tal tillsammans 
blir 10. Svaret är 10.” ”30?!”. ”Vad kallas 2+8, 7+3, 5+5?” ”Det heter tiokompisar!”. 

”Det är kul med matematik när man förstår vad man ska göra och när man klarar av det.” 

I skogen fick eleverna möjlighet att använda sig av mycket tankeverksamhet och samtidigt röra 
på sig genom att springa till olika träd. I följande citat visar en elev att hen vill att matematik 
ska gå fort:  

En elev har svårt för att räkna ut 8+7 och vill ha hjälp. ”Du kan ta hjälp av pinnar och kottar för 
att räkna ut det.”. ”Men ååh det tar för lång tid. Nu vill jag inte vara med längre.” ”Ta så många 
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du behöver ifrån 7 till 8 för att få 10.” ”2”. ”Ok, hur många har du då kvar vid 7?”. ”5”. ”Så vad 
blir då svaret?”. 15! Ska jag springa till trädet där det står 15?” utropar eleven glatt. 

Det ska gå snabbt att komma fram till rätt svar. Eleven i fråga hade troligtvis gett upp om inte 
läraren hade visat hur eleven skulle tänka för att komma fram till rätt svar. Eleven känner sig 
sedan motiverad till att fortsätta. 

5.2 Snabba elever behöver inte vänta  

I denna kategori visar eleverna att de upplever att matematik ska gå snabbt och att de också vill 
ha något att göra hela tiden.  

”Det roligaste var när vi skulle hitta skyltar på träden för då fick man springa runt hur som 
helst.” 

”Det var roligt ute i skogen för då fick man springa lite och det var roligt att leta efter siffror 
när vi letade efter tiokompisar.” 

Eleverna visar också att det var roligt att vara ute i skogen då de fick använda hela kroppen och 
röra sig samtidigt. I följande citat ger eleverna förslag på hur aktiviteterna kan göras ännu lite 
bättre.  

”Vi kunde ha fått springa ännu längre och nästa gång kan du gömma sakerna så man får leta 
mer.” 

”Det var mycket roligare att vara ute i skogen och räkna matte för inne är det så jobbigt att sitta 
still på en stol hela tiden. Man kan få leta efter saker och sen kan man gömma sakerna så man 
får springa långt.” 

”Vi kunde ha fått en ny lapp med ett tal som skulle räknas ut direkt när vi var klara istället för 
att stå och vänta på de andra. Då lär vi oss att räkna och tänka snabbare och blir ännu bättre på 
att räkna matte.”  

Detta gör att de blir mer motiverade till att arbeta med matematik och de vill också bli bättre 
och snabbare på att räkna ut talen. 

5.3 Läraren leder elever genom beräkningar  

I denna kategori visar eleverna att de förstod vilka tiokompisarna är i skogen när de fick 
använda sig av det konkreta materialet som skogen erbjöd, såsom kottar, pinnar och blåbär. 
 
”Tiokompisarna har jag lärt mig. Det är mycket svårare när jag räknar i matteboken inne i 
klassrummet.”  
 
”Det blev så enkelt att räkna när man kunde använda kottar och det var enklare än att räkna 
med makaronerna som finns inne i klassrummet.”  
 
Den visar också att läraren leder eleverna genom additionstalen men att det är eleverna själva 
som räknar ut svaret. Inne i klassrummet klarade inte eleverna av det med det konkreta material 
som erbjöds där.  
 
En elev har svårt att räkna ut 5+7. ”Ta hjälp av pinnar”. Eleven plockar först 5 pinnar. ”Nu har 
jag 5 pinnar”. ”Bra. Hur många fler pinnar ska du plocka?”. ”7”. Eleven plockar 7 pinnar till. 
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”Hur många pinnar har du nu tillsammans?”. Eleven räknar alla pinnarna. ”12 har jag nu”. 
Eleven springer iväg till trädet där det står 12. 
 
”Jag gjorde fel en gång och då visade du att jag kunde räkna med pinnar men jag tänker använda 
små pinnar nästa gång för då blir det lättare att räkna. Det var lite enklare att räkna med hjälp 
av pinnarna.” 
 
Vi fastnar vid en station där två elever har ett udda antal kottar tillsammans och ska dela lika. 
”Hur ska ni lösa det här?”. ”Vi kan kasta en kotte”. ”Ja men om vi inte kastar kotten för vi är 
små ekorrar som är jättehungriga och vill äta alla kottarna men vi vill dela lika, hur ska vi göra 
då?”.  ”Jag vet vi kastar fyra kottar”. ”Ok har ni då lika många?”. ”Nej”. ”Så hur gör vi då med 
den sista kotten om ni vill dela lika?”. Frågan blir öppen till alla. ”Ni får väl dela på den också.” 
”Vilken bra idé. Då får de ju lika många. Så hur många var få de då?”. ”Fem och en halv var”. 
”Precis och då är vi inne på decimaltal och jobbar med halva tal, eller hur? Har ni jobbat med 
halva tal?”. ”Nej”. ”Det är de talen som kommer mellan de hela talen.” 

”Ja du förklarade det bra och sen ställde du fler frågor så att vi kunde svara mer.” 

Citaten visar att eleverna förstod genom att jag förklarade för dem och vägledde dem genom 
beräkningarna. De känner sig också motiverade till att fortsätta arbeta och är koncentrerade på 
det de ska göra. 
 
5.4 Matematik med variation, tillsammans och individuellt  
 
I denna kategori visar eleverna att de anser att ett varierande arbetssätt i undervisningen är bra 
och att de lär sig bättre om de får vara både ute och inne.  
 
”Matematik är lika kul i klassrummet och i skogen. Det var roligare att komma in i klassrummet 
igen. Vi kan vara både inne och ute på lektionerna.”  
 
”Det var roligt att få leka, leta efter lappar till tiokompisar, lära sig nya saker och räkna med 
pinnar och kottar.”  
 
”Jag lär mig mycket både ute och inne. Det är bra att variera sig lite.”  
Eleverna upplever att det som de lär sig utomhus kan de sedan ta med sig in i klassrummet och 
använda när de räknar i matematikboken. Detta kan vi se i följande citat: 
 
”Jag kommer att kunna använda det när jag räknar matte i matteboken.”  
 
Vädret och myggen hade ingen påverkan på lektionen då det var roligt att göra något annat än 
att vara inne i klassrummet. Ett varierande arbetssätt motiverade eleverna till att arbeta vilket 
vi kan se i följande två citat: 

”Jag blev lite blöt när vi var ute, men det spelade ingen roll för det var roligt ute och sen fick vi 
frisk luft.” 

”Det var lite myggigt ute men när vi fick springa så gjorde det inget för vi sprang ifrån myggen.” 

5.5 Med sina förklaringar visar eleverna att de förstår  
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I denna kategori visar eleverna med hjälp av att använda matematiska begrepp att de förstod 
vad de hade lärt sig samt att de sedan kunde återberätta det under intervjun visar att de även 
kommer ihåg det efter att lektionerna är avslutade.  

”Jag lärde mig att dela på en hel så att man får en halv.”  
 
”Jag lärde mig att räkna höga tal med plus, säger en elev, och att man kan dela upp saker. Så 
om jag har fem äpplen och min kompis inte har någon frukt då kan jag dela så vi får en bit var 
och sen får vi också två var, för fem är ett udda tal, berättar eleven. Hade jag haft fyra så hade 
den andra eleven fått två och jag också.” 

”Jag lärde mig dubbelt och hälften bättre och sen fler och färre, det är svårt. Men nu vet jag att 
jag ska tänka att färre är mindre.”  
 
”Jag har lärt mig att plus heter addition på mattespråket”.  
 
”Ja och sen heter minus subtraktion”. 
 
”Jag lärde mig räkna ut att om man har en femma och lägger till ett så räknar man 5+1 och 
räknar där att det blir 6 och då kan man springa till det trädet där den siffran är.” 

Alla de sex citat som finns med i den här kategorin är exempel på vad eleverna kunde återberätta 
för mig under intervjun om vad de hade lärt sig när vi hade lektioner i utomhusmatematik. 

5.6 Stöd och uppmuntran till elevers resonemang  
 
I denna kategori visar eleverna att matematik är roligt om någon kan förklara hur uppgifterna 
ska genomföras. Eleverna behöver stöd och uppmuntran för att känna sig motiverade till att 
arbeta med matematik. I de två följande citaten visas exempel på hur eleverna resonerade 
under fältobservationen: 
 
”Vad heter detta tecken?” ”Plus”. ”Vad heter det på mattespråket?”. ”Likhetstecken?!” ”Nej. 
Hur ser ett likhetstecken ut?” Eleven ritar två streck i luften. ”Kan du visa på backen?”. Eleven 
ritar två streck under varandra på backen. ”Man kan också visa det med två pinnar.” Två elever 
visar det med pinnar. ”Och lägger man en pinne över så blir det inte lika med.” ”Just det. 
Kommer ni ihåg vad detta tecken heter nu?”. ”Ok. Det heter addition”. 

Vi fastnar vid en station där två elever har ett udda antal kottar tillsammans och ska dela lika. 
”Hur ska ni lösa det här?”. ”Vi kan kasta en kotte”. ”Ja men om vi inte kastar kotten för vi är 
små ekorrar som är jättehungriga och vill äta alla kottarna men vi vill dela lika, hur ska vi göra 
då?”.  ”Jag vet vi kastar fyra kottar”. ”Ok har ni då lika många?”. ”Nej”. ”Så hur gör vi då med 
den sista kotten om ni vill dela lika?”. Frågan blir öppen till alla. ”Ni får väl dela på den också.” 
”Vilken bra idé. Då får de ju lika många. Så hur många var få de då?”. ”Fem och en halv var”. 
”Precis och då är vi inne på decimaltal och jobbar med halva tal, eller hur? Har ni jobbat med 
halva tal?”. ”Nej”. ”Det är de talen som kommer mellan de hela talen.” 

I följande citat visar eleven att matematik är roligt i skolan där lärarna kan förklara men hemma 
är det ingen som kan hjälpa till och då är det inte lika roligt. 
 
”Matematik är alltid kul i skolan men inte hemma för att mamma och pappa inte kan förklara 
för mig hur jag ska räkna ut ett tal.” 
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Matematik är inte alltid lätt att genomföra och eleverna behöver mycket stöd från läraren. I 
följande citat visar eleven att hen behöver uppmuntran för att klara av att genomföra aktiviteten. 

En elev har svårt för att räkna ut 8+7 och vill ha hjälp. ”Du kan ta hjälp av pinnar och kottar för 
att räkna ut det.”. ”Men ååh det tar för lång tid. Nu vill jag inte vara med längre.” ”Ta så många 
du behöver ifrån 7 till 8 för att få 10.” ”2”. ”Ok, hur många har du då kvar vid 7?”. ”5”. ”Så vad 
blir då svaret?”. 15! Ska jag springa till trädet där det står 15?” utropar eleven glatt. 

5.7 Eleven i centrum  
 
Eleverna vill få uppgifter som gör att de kan utvecklas framåt vilket de upplevde att de gjorde 
i övningarna som genomfördes utomhus.  

”Jag vill utmana mig mer i matematiken och känna att jag lyckas med det. Det har jag fått göra 
i skogen.”  
 
Eleverna fick känna att de lyckades med det de skulle genomföra i skogen. Detta kan vi se i 
följande citat:  
 
”Skogen var bättre att jobba i för att jag kände att jag lyckades lösa de olika talen och då kände 
jag mig duktig och ville göra mer.”  
 
I denna kategori visar eleverna att de vill stå i centrum och lära sig mer men att de material som 
används i klassrummet inte alltid är roligt. I följande citat ges ett exempel på vad en elev ansåg 
om arbetssättet inne i klassrummet: 
 
”Det var roligt att få komma ut i skogen och samtidigt lära sig matte för det är tråkigt att bara 
vara inne i klassrummet och sen är matteboken så tråkig.”  
 
5.8 Prat är en matematisk aktivitet  
 
I denna kategori finns uppfattningar om att eleverna förstår bättre när det förs matematiska 
resonemang. När läraren förklarar och eleverna samtidigt får vara med i diskussionen och fälla 
in kommentarer så upplever de att de förstår bättre. Ett exempel på detta visas i följande citat 
från mina fältobservationer: 
 
”Vad heter detta tecken?” ”Plus”. ”Vad heter det på mattespråket?”. ”Likhetstecken?!” ”Nej. 
Hur ser ett likhetstecken ut?” Eleven ritar två streck i luften. ”Kan du visa på backen?”. Eleven 
ritar två streck under varandra på backen. ”Man kan också visa det med två pinnar.” Två elever 
visar det med pinnar. ”Och lägger man en pinne över så blir det inte lika med.” ”Just det. 
Kommer ni ihåg vad detta tecken heter nu?”. ”Ok. Det heter addition”. 

I den här kategorin kändes det som helt naturligt att ta med eleverna i en diskussion om vad 
de olika matematiska tecknen heter med matematiska termer. Eleverna kunde visa svaren med 
gester och de kunde vara med muntligt i diskussioner. Ibland var förvirringen stor under 
lektionerna. Det visas i följande citat:  

”Om man har siffran sex och det tillsammans med något annat tal ska bli 10, vad heter det för 
något?” ”Det blir 16.” ”Nej det blir 20 tillsammans.” ”Det heter något när två tal tillsammans 
blir 10. Svaret är 10.” ”30?!”. ”Vad kallas 2+8, 7+3, 5+5?” ”Det heter tiokompisar!”. 
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Även i de två följande citaten visas exempel på hur eleverna kunde vara med och delta i en 
diskussion, snarare än att jag som lärare berättar vad och hur eleverna ska göra. 

”Hur ska ni lösa det här?”. ”Vi kan kasta en kotte”. ”Ja men om vi inte kastar kotten för vi är 
små ekorrar som är jättehungriga och vill äta alla kottarna men vi vill dela lika, hur ska vi göra 
då?”.  ”Jag vet vi kastar fyra kottar”. ”Ok har ni då lika många?”. ”Nej”. ”Så hur gör vi då med 
den sista kotten om ni vill dela lika?”. Frågan blir öppen till alla. ”Ni får väl dela på den också.” 
”Vilken bra idé. Då får de ju lika många. Så hur många var få de då?”. ”Fem och en halv var”. 
”Precis och då är vi inne på decimaltal och jobbar med halva tal, eller hur? Har ni jobbat med 
halva tal?”. ”Nej”. ”Det är de talen som kommer mellan de hela talen.” 

En elev har svårt att räkna ut 5+7. Följande dialog utspelar sig: ”Ta hjälp av pinnar”. Eleven 
plockar först 5 pinnar. ”Nu har jag 5 pinnar”. ”Bra. Hur många fler pinnar ska du plocka?”. ”7”. 
Eleven plockar 7 pinnar till. ”Hur många pinnar har du nu tillsammans?”. Eleven räknar alla 
pinnarna. ”12 har jag nu”. Eleven springer iväg till trädet där det står 12. 
 
Under fältobservationen har en elev svårt för att räkna ut 8+7 och vill ha hjälp. I följande citat 
ser ni ett exempel på hur en lärare får ändra strategi för att få eleven motiverad till att arbeta 
igen: 

”Du kan ta hjälp av pinnar och kottar för att räkna ut det.”. ”Men ååh det tar för lång tid. Nu 
vill jag inte vara med längre.” ”Ta så många du behöver ifrån 7 till 8 för att få 10.” ”2”. ”Ok, 
hur många har du då kvar vid 7?”. ”5”. ”Så vad blir då svaret?”. 15! Ska jag springa till trädet 
där det står 15?”. 

I följande citat visar eleverna att de upplever att det är mer pratigt och högljutt inomhus, vilket 
kan bero på att eleverna inte är lika fokuserade inomhus som utomhus. 
 
”Jag hörde vad du sa hela tiden. Det var mycket lugnare i skogen än i klassrummet för där kan 
det bli pratigt och högljutt.”  
 
Eleven som uttryckte att matematik inte var roligt men att utomhusmatematiken ändå hade 
tillfört något bra vilket var att eleven hade lärt sig det svenska språket bättre.  
 
”Jag lärde mig att prata svenska bättre.”  
 
Detta visar att eleven kanske inte förstår matematiken i klassrummet men med hjälp av det 
konkreta material som användes i skogen gjorde att eleven förstod. Ett exempel på att eleverna 
förstår mer när det förs matematiska resonemang ser ni i följande citat: 
 
”Ja men den jag fattade minst var den med kottarna och hur jag skulle räkna när jag skulle säga 
hur många färre jag hade. I början visste jag inte riktigt vad vi skulle göra men sen kom jag på 
mer och mer vad jag skulle göra när du berättade för oss.” 

5.9 Elevernas val av material påverkar vad som är möjligt att illustrera  
 
I denna kategori visar eleverna att med hjälp av olika material i skogen kan de räkna vilket tal 
som helst även de större talen blir enkla att räkna ut.  
 
”Det finns bra material i skogen att jobba med såsom kottar och pinnar och sen kan man använda 
blåbär att räkna med och då kan jag räkna större tal”. 
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”Jag har lärt mig att rita i jorden och att det går att skriva med hjälp av pinnar också.” 
 
Med hjälp av att dela pinnarna i mindre storlek kan de större pinnarna illustrera tiotalen och de 
mindre pinnarna ental, här kan även kottar eller stenar användas till att illustrera ental men det 
fanns inte i närheten av där vi var just denna gången. Eleven i följande citat visar hur hen tänker 
lösa uppgifterna i fortsättningen: 
 
”Jag gjorde fel en gång och då visade du att jag kunde räkna med pinnar men jag tänker använda 
små pinnar nästa gång för då blir det lättare att räkna. Det var lite enklare att räkna med hjälp 
av pinnarna.” 
 
En elev förklarar en egen lektion som denne skulle vilja lära sig matematik på. Eleven är kreativ 
och ger exempel på hur en lektion, i elevens mening, kan bli rolig men samtidigt lärorik med 
hjälp av fotboll. I denna kategori visar eleven att matematik kan utföras på olika sätt för att 
eleverna ska bli motiverade. 
 
”Det var tråkigt i skogen”. ”Varför?”. ”Matematik är alltid tråkigt och ute i skogen blev kläderna 
lortiga och det var blött och jag frös”. ”Vad skulle du vilja göra istället?”. ”Sparka fotboll”. 
”Hur tycker du att vi ska göra för att räkna matematik samtidigt som vi sparkar fotboll?” ”Man 
kan räkna plus och minus, tillexempel om jag skjuter in två mål och en annan person skjuter in 
två mål då kan man räkna 2+2 och det blir ju fyra.” 
 
5.10 Sammanfattning av resultat 
 
I följande avsnitt ges en sammanfattning av resultatet som tagits fram med hjälp av 
observationer och efterföljande intervjuer med elever. Sammanfattningen har delats upp och 
kategoriserats ut under frågeställningarna till arbetet. 
 
5.10.1 Vad i att förlägga matematiklektioner utomhus upplever eleverna som 
motiverande? 
Under lektionerna i utomhusmatematik upplevde eleverna att de kände sig motiverade av att 
arbeta utomhus. De säger att de vill arbeta mer och de vill springa mer. De upplevde att de 
lyckades och på så sätt kände de sig motiverade. När de fick arbeta med konkret material förstod 
de hur de skulle räkna och kände sig då motiverade till att arbeta mer. 

De flesta elevernas upplevelse av att vara ute i skogen var att det var roligt och de kände att de 
ville jobba mer och springa efter fler olika saker i skogen. När eleverna letade tiokompisar i 
skogen kom de springandes tillbaka till mig och ropade: ”kolla, nu har jag hittat 4 till 6, det här 
var roligt.” ”Nu har jag hittat 5 till 5, jag har hittat flera stycken redan finns det fler?”. Helst 
skulle de ha velat springa mer och längre samt leta efter saker i skogen. När eleverna letade 
efter rätt svar på träden så ropade de efter mig och ville ha nya additionstal att räkna ut: ”Skynda, 
jag har hittat 18, jag vill ha en till nu.” De upplevde att det var bra att få komma ut i friska luften 
och att vädret inte spelade någon roll för det vara bara skönt ute. Eleverna ansåg det vara lugnare 
i skogen än vad det brukar vara inne i klassrummet under genomgångar då många elever har 
svårt att fokusera och lyssna på läraren. Elever som ansåg det vara tråkigt i klassrummet kände 
att de lyckades med uppgifterna bättre utomhus. Eleverna ansåg att det fanns bra material i 
skogen såsom kottar, pinnar och blåbär som kunde användas till att räkna med. Det konkreta 
material som fanns i skogen ansågs vara enklare att arbeta med än det som fanns inne i 
klassrummet. Här är ett exempel på när en elev har svårt att räkna ut 5+7 och jag visar hur 
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eleven kan använda pinnar för att räkna ut det. ”Ta hjälp av pinnar”. Eleven plockar först 5 
pinnar. ”Nu har jag 5 pinnar”. ”Bra. Hur många fler pinnar ska du plocka?”. ”7”. Eleven plockar 
7 pinnar till. ”Hur många pinnar har du nu tillsammans?”. Eleven räknar alla pinnarna. ”12 har 
jag nu”. Eleven springer sedan iväg till trädet där det står 12. De ansåg att de fick utmanas mer 
i skogen och lyckas med det.  

5.10.2 Vad ansåg eleverna att de lärde sig genom att arbeta med taluppfattning i 
utomhusmatematik? 
Eleverna själva upplevde att de lärt sig viktiga begrepp och dess innebörd. Såsom dubbelt och 
hälften, fler och färre. Tiokompisarna har eleverna även automatiserat bättre nu samt att de kan 
använda sig av konkret material för att räkna ut olika tal och att de kan ta med sig det de lärt 
sig i skogen in i klassrummet. 

Många av eleverna upplevde att de lärde sig att plus heter addition på mattespråket, vilket jag 
märker då eleverna använder begreppet addition i diskussionerna vi hade under lektionerna i 
skogen. Några av dem kommer även ihåg att de fick lära sig att minus heter subtraktion när vi 
för samtal om begreppet addition. En elev med svenska som andraspråk upplevde att den lärde 
sig att tala och förstå svenska språket bättre när vi hade samtal om fler och färre, dubbelt och 
hälften. Några elever upplever att de lärde sig begreppen dubbelt och hälften samt fler och färre 
efter att vi fört diskussioner om det tillsammans med de kottar de plockat. Detta ser jag då 
eleverna kan, med hjälp av kottarna, visa för mig hur de tänker genom att lägga till dubbelt så 
många kottar eller ta bort hälften av kottarna. Det blev enklare för eleverna att förstå vad de 
skulle göra när vi använde kottar och tog bort hälften samt la dit dubbelt så många. Speciellt 
begreppet färre som de upplevt varit svårt förut har de nu lärt sig att de ska tänka att de är 
mindre. Tiokompisarna säger en elev att hen har lärt sig att förstå bättre nu när vi jobbat med 
tiokompisarna i skogen, vilket denna elev tyckt har varit svårt när hen räknar i matematikboken 
inne i klassrummet. Några elever har även lärt sig att det går att dela på en hel så att man får en 
halv, vilket vi fick fram genom diskussionen att ge kottar till varandra så att deras kompis hade 
lika många som sig själv. Eleverna anser själva att de kommer att kunna använda det de har lärt 
sig i skogen när de sedan kommer in i klassrummet. Några elever upplevde att de lärde sig 
bättre när jag visade dem att de kunde använda pinnar som tiotal samt kottar som ental och att 
de då klarade av att räkna de större talen när vi räknade ut additionstalen och sprang till rätt 
siffra i skogen. En elev kan i intervjun förklara vad hen har lärt sig och säger: ”Jag lärde mig 
att räkna höga tal med plus, säger en elev, och att man kan dela upp saker. Så om jag har fem 
äpplen och min kompis inte har någon frukt då kan jag dela så vi får en bit var och sen får vi 
också två var, för fem är ett udda tal, berättar eleven. Hade jag haft fyra så hade den andra 
eleven fått två och jag också.”  

6 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras denna studies resultat och metod. Avsnittet börjar med en diskussion 
utifrån resultatet av intervjuer och observation av planerade lektioner i utomhusmatematik i 
förhållande till studiens litteraturbakgrund. Avsnittet fortsätter sedan med en slutsats samt en 
metoddiskussion där metoden för denna studie diskuteras. I sista delen av avsnittet diskuteras 
förslag till vidare forskning inom ämnet utomhuspedagogik. 

6.1 Resultatdiskussion 
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6.1.1 Vad i att förlägga matematiklektioner utomhus upplever eleverna som 
motiverande? 
Av mina resultat i denna studie kan jag se tendenser till att elever upplever att de känner sig 
mer motiverade till att arbeta med matematik utomhus än vad de känner inne i klassrummet. 
Ahl (2004, s.47–48) skriver om en människas yttre och inre motivation som något som måste 
samverka med varandra för att människan ska prestera bra. Under lektionerna i 
utomhusmatematik upplevde eleverna att de lyckades med de momenten som genomfördes och 
ville då fortsätta att räkna matematik. Molander m.fl. (2010, s.14–15) skriver om hur eleverna 
som lyckas i utomhuspedagogiken tar med sig det in i klassrummet och att detta sedan bygger 
upp elevernas självförtroende i matematiken. En elev ger upp försöket att räkna ut ett 
additionstal under en av lektionerna i utomhusmatematik men när jag sedan visar hen hur det 
kan räknas ut och hen sedan finner svaret så bygger detta upp hens självförtroende och det är 
då inga problem att genomföra aktiviteten.  

I några av intervjuerna framkommer det att eleverna anser att matematik är roligt bara de vet 
vad de ska göra och klarar av det. Ahl (2004, s47-48) skriver om den inre motivationen som 
människans behov av kompetens samt att få bestämma över sig själv. Detta medför att 
människan sedan känner ett intresse i det den gör. För att eleverna ska känna motivation i det 
de gör menar Blomgren (2009, s.57) att uppgifterna som läraren ger dem måste väcka elevernas 
intresse för matematik annars kan de tappa intresset. Det framkommer i intervjun att eleverna 
ansåg att det var tråkigt att räkna matematik inomhus och att det var roligare när vi var ute. De 
ansåg att det var tråkigt att sitta still på en stol hela tiden inne och att när de var ute fick springa 
omkring och leta efter olika saker vilket gjorde att de kände sig mer motiverade till att arbeta 
med matematik. Detta kan ha att göra med det som Blomgren (2009, s.57) skriver, att 
uppgifterna måste passa eleverna för att de ska känna sig motiverade. Thorén (2009, s.57) 
menar att läraren har en stor roll när det kommer till elevernas lärande och Eriksson (2017, 
s.68–69) skriver att lärarens uppgift är att se till att eleverna ställs i en situation där de väcker 
nyfikenhet och vilja att agera. 

Under intervju med eleverna framkommer det att de ansåg att det var lugnare utomhus vilket 
kan ha att göra med det som Sjöstrand Öhrfelt (2015, s.41–42) skriver om, att 
utomhuspedagogiken anses ha många fördelar då eleverna får lära med hela kroppen samt att 
de känner sig lugnare och blir mer fokuserade på uppgiften utomhus. Under observationen då 
lektionerna pågår så kommer eleverna fram till mig och är ivriga över att de hittat rätt tiokompis 
eller rätt siffra till additionstalet de fått, de visar mig och vill genast ha en ny siffra eller tal att 
räkna ut. Engvall (2013, s.136) skriver om hur entusiastiska eleverna är och visar med sina 
högljudda ”JA”- rop att de är motiverade till uppgiften, vilket kan liknas vid elevernas ivrighet 
i skogen. Några elever kommer även fram och talar om för mig hur enkelt detta var och detta 
beskriver Engvall (2013, s.209) som att eleverna har en positiv inställning till matematik. 

I intervjun framkommer det att några av eleverna anser att det är roligt att vara både inne och 
ute när de räknar matematik. En elev ger även förslag på att de skulle kunna vara både inne och 
ute under lektionerna. Att använda sig av ett växelspel mellan utomhus- och inomhuslektioner 
menar Brügge och Szczepanski (2011, s.25–27) är ett bra komplement för elevernas lärande 
och bör därför ses som en naturlig del i undervisningen. Även Olsson Einarsson (2017) skriver 
om växelverkan i sin litteraturstudie och att det ger eleverna en stor variation i sitt lärande. 
Dahlgren och Szczepanski (2004, s.12) menar att syftet med utomhuspedagogik är att öka 
elevernas autencitet, motivation och elevernas personliga upplevelser i lärandet. I efterföljande 
intervju förklarar en elev för mig att hen ansåg att skogen var bättre att jobba i för att eleven 
kände att hen lyckades och kände sig då duktig. Undervisningen som ges i skolan ska, enligt 
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skolverket (2011, s.8–9), göra att eleverna känner att de lyckas med det de gör och får på så sätt 
ett bättre självförtroende.  

6.1.2 Vad ansåg eleverna att de lärde sig genom att arbeta med taluppfattning i 
utomhusmatematik? 
Molander m.fl. (2010, S.11) menar att eleverna lär sig genom lek. Genom att flytta ut 
undervisningen kan ett mer lustfyllt lärande för eleverna skapas. I intervjun med eleverna efter 
lektionerna säger de att de tyckte det var roligt att få komma ut i skogen samt att de lärde sig 
mycket av att få springa runt i skogen och leta efter siffror. Eleverna talar om i intervjun efter 
lektionerna att de lärt sig att plustecknet heter addition på mattespråket. Några elever diskuterar 
även om hur de lärt sig att räkna ut höga additionstal. Att eleverna ska lära sig att räkna med 
begreppet addition är ett av de mål som matematikundervisningen i skolan har (Skolverket, 
2003, s.11–12). Lundin (2008, s.56–57) menar att undervisningen i matematik ska vara 
anpassad efter elevernas nivå och att de ska få upptäcka samt arbeta kreativt. I intervjun med 
eleverna efter lektionerna är det en elev som berättar att hen vill få möjligheten att utmana sig 
själv mer i matematiken. Detta ansåg eleven att utomhusmatematiken hade medfört.    

En elev talar om i intervjun efter lektionerna att hen inte gillade att vara ute i skogen och ger då 
ett förslag på en lektion där eleverna genom att spela fotboll kan lära sig räkna olika additionstal. 
Molander m.fl. (2010, s.11) skriver om hur eleverna finner sitt egna sätt att lära sig på genom 
att flytta ut undervisningen och de får samtidigt jobba med hela kroppen och dess sinnen. Eleven 
i intervjun gillade inte skogen men ansåg ändå att utomhuspedagogik var ett bra sätt att lära sig 
räkna på så länge eleven fick göra något som hen själv ansåg var roligt. Att lägga lektionerna i 
utomhuspedagogik i skogen är inte nödvändigt för att eleverna ska lära sig något. Det 
framkommer i Olsson Einarssons (2017) litteraturstudie att lektionerna lika gärna kan 
genomföras ute på skolgården. Även Säljö (2000, s.13) resonerar om att eleverna lär sig i olika 
sammanhang och då även på fritiden. Det handlar mer om vad eleverna lär sig och vad de vill 
lära sig (Säljö, 2000, s.28). En elev anser själv att hen har lärt sig det svenska språket bättre 
efter att vi i skogen fört samtal om begreppen fler och färre.  

Eleverna talar om i efterföljande intervju att de lärt sig automatisera tiokompisarna bättre efter 
lektionerna i utomhusmatematik. Begreppet tiokompisar hör, enligt McIntosh (2012, s.95, 99), 
till de grundläggande additionskombinationer och handlar just om att hitta den siffra som 
tillsammans med en annan siffra blir talet 10. Under lektionerna visar eleverna i jorden hur ett 
likhetstecken ser ut och talar om att det betyder lika med. Ett av målen med 
matematikundervisningen i de lägre åldrarna är att eleverna ska kunna behärska likhetstecknet 
på ett fungerande sätt (Skolverket, 2011, s.67–68). Eleverna i denna studie använder 
likhetstecknet och visar mig att de vet hur de ska använda det. Att använda sig av konkret 
material och även kunna förklara hur eleverna räknar ut olika saker med hjälp av dessa är även 
det ett mål med matematikundervisningen i de lägre åldrarna (Skolverket, 2011, s.67–68). 
Eleverna får i skogen tillfälle att använda sig av konkret material i form av kottar och pinnar. 
Genom att föra matematiska diskussioner med hjälp av kottarna får eleverna arbeta med 
begreppen fler och färre samt dubbelt och hälften som också hör till de mål som eleverna ska 
klara av i de lägre åldrarna (Skolverket, 2011, s.67–68). Eleverna berättar i intervjun att de 
ansåg att det var svårt med begreppen fler och färre men att de genom att arbeta med kottarna 
hade fått en större förståelse för det. Genom att visa med kottarna under diskussionen ute i 
skogen kan jag se att eleverna förstår hur de ska göra för att räkna ut hur många fler de har än 
kompisen som sitter bredvid. När vi kommer till begreppen dubbelt och hälften så visar eleverna 
att de förstår genom att lägga dit dubbelt så många kottar eller ta bort hälften av kottarna. En 
elev berättar även för mig i den efterföljande intervjun att hen lärt sig att begreppet färre betyder 
att tänka mindre. Elever som har en god taluppfattning använder sig av begreppen ”fler än” 
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samt ”färre än” när de talar om matematik (Sayers, Andrews & Björklund Boistrup, 2014). Min 
roll som lärare är att ge eleverna situationer och skapa aktiviteter som gör att eleverna får 
använda dessa begrepp (Reys & Reys, 1995, s.29). Vilket jag kunde göra med hjälp av skogen 
och kottarna.   

Under lektionerna i utomhusmatematik är det en elev som har svårt för att räkna ut ett 
additionstal och frågar mig om hjälp. Eleven blir ombedd att använda sig av pinnar i skogen 
men anser att det tar för lång tid. McIntosh (2012, s.63) beskriver addition som en räknelag där 
det inte är förutbestämt hur man får räkna ut talen. När eleven protesterar och anser att det tar 
för lång tid så visar jag eleven hur hen kan tänka genom att lägga till så många som behövs i 
det ena talet för att komma upp till tio och sedan kolla hur många som blev kvar i det andra 
talet och på så sätt räkna ut svaret. Eleven förstår direkt och räknar ut svaret snabbt. Detta visar 
att eleverna behöver olika strategier för att räkna ut de olika additionstalen. Läraren bör ändå 
uppmuntra eleverna till att använda sig av konkret material för att räkna ut olika additionstal 
(Andrews & Sayers, 2014). En elev tar hjälp av pinnar för att räkna ut ett tal och med hjälp av 
pinnarna klarar eleven av att räkna ut talet. Efter att jag uppmuntrat eleven att använda sig av 
konkret material förstod eleven bättre hur det konkreta materialet skulle användas. Det 
framkommer i intervjun att eleven inte förstod hur det konkreta materialet inne i klassrummet 
skulle användas men att hen nu förstod det bättre samt att det blev enkelt. 

I efterföljande intervju är det några elever som berättar för mig att de har lärt sig att dela på en 
hel så att det blir en halv. En elev återberättar även en historia om fem äpplen som hen ska dela 
med sin kompis. Kompisen och hen själv får ett halvt äpple var och två till. Eleven visar här att 
hen har förståelse för siffrorna och hur de påverkas av olika operationer, vilket innebär att 
eleven har god taluppfattning (Sylke W. M. Toll m.fl., 2016, s.431). Eleverna kan, enligt Reys 
och Reys (1995, s.28), utveckla taluppfattningen genom erfarenheter och kunskaper i 
matematik. Genom att eleverna fick dela på kottarna så kompisen fick lika många kom vi 
tillsammans fram till genom diskussionen att en kotte kunde delas på mitten för att eleverna 
skulle få lika många. Eleverna fick här genom grupparbete komma fram till svaret genom att 
de kommunicerade med varandra om hur de skulle göra. Detta nämner Molander m.fl. (2010, 
s.14–15) som ett bra arbetssätt inom utomhuspedagogik. I skolverket (2011, s.8–9) står det att 
eleverna ska lära sig att arbeta i grupp. 

Materialet som används i naturen gör att eleverna lättare kommer ihåg vad de har lärt sig. De 
har då något konkret att tänka tillbaka på, vilket framkommer i Olsson Einarssons 
litteraturstudie (2017). Eleverna anser också själva att de kommer att kunna använda det de lärt 
sig utomhus inne i klassrummet. 

 

6.2 Slutsats  
 
I denna studie har syftet varit att undersöka vad eleverna upplever att de lär sig av att arbeta 
med taluppfattning i utomhusmatematik samt vad i utomhusmatematiken som motiverar dem 
till att lära sig taluppfattning. Svaret på detta syfte har genom lektioner i utomhusmatematik 
samt efterföljande intervjuer med eleverna sammanfattats till ett resultat. Eleverna anser själva 
att de kände sig mer motiverade till att arbeta när vi arbetade i skogen. De upplever att de ville 
arbeta mer och få fler uppgifter att lösa. Genom att arbeta i skogen och föra matematiska 
resonemang så upplevde eleverna att de befäste de olika begreppen fler och färre samt dubbelt 
och hälften. De fick även lära sig att plustecknet heter addition på matematikspråket samt att 
använda sig av konkret material som de sedan kan använda sig av när de kommer in i 
klassrummet.  
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6.3 Metoddiskussion 
 
För att få svar på studiens syfte med att synliggöra vad eleverna lärde sig av att arbeta utomhus 
med taluppfattning samt vad i uppgifterna som ansågs motiverande valdes två olika 
undersökningar för datainsamling. Studiens empiriska material består av observationer och 
intervjuer tillsammans med elever i en årskurs 2. En kvalitativ intervjustudie lämpade sig väl 
för denna typ av studie då eleverna fick chansen att diskutera fritt på de frågor som ställdes till 
dem.  

Studien utgår från en Learning study där lärarna efter varje lektion diskuterar om vad som kan 
förbättras till nästa lektion och vad som var bra respektive mindre bra. Lektionerna i denna 
studie har gjorts två gånger med två olika grupper av elever. Efter varje moment har några delar 
ändrats till nästa moment för att passa gruppen bättre och se utifrån elevernas perspektiv om 
vad de ansåg var bra eller dåligt. Lektionerna har då ändrats något efter diskussion med 
elevernas lärare och på så sätt passar momenten in bättre efter elevernas förutsättningar och 
behov. 

Klassen är för mig känd sen tidigare då jag arbetar med eleverna. Detta kan ses som en svaghet 
då eleverna under intervjun kanske fick en känsla av att de inte kunde öppna sig för mig. Det 
kan även ses som en fördel då jag som respondent visste hur jag skulle vinkla frågorna för att 
eleverna skulle förstå dem.  

En svaghet kan vara att observationsunderlaget från lektionerna endast består av 
observationsanteckningar, det är alltså inge ljud eller film. Detta har med sekretess att göra så 
det hade varit ett stort jobb att få föräldrars tillåtelse att få spela in deras barn på film. Intervjuer 
med elever har spelats in för att jag som respondent ska kunna gå tillbaka och se på vad eleverna 
svarat på frågorna. Detta kan ses som en fördel då jag får med allt som kan vara användbart för 
min studie. Att endast göra intervjuer med ett så få antal elever kan ses som en svaghet. Dock 
har jag kunnat återkomma med fler frågor till eleverna samt bearbetat insamlade data väl så det 
kan även ses som en styrka. 

På grund av det perspektiv som valts ut för denna studie, elevperspektivet, finns ingen möjlighet 
att diskutera utifrån ett lärarperspektiv. Det hade varit intressant att se på lärarperspektivet då 
läraren säkert hade haft många intressanta åsikter om utomhusmatematik. Läraren som varit 
med i skogen har inte jobbat med utomhuspedagogik och då hade det varit intressant att se på 
vad hon ansåg om detta arbetssätt. 

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
 
Denna studies syfte grundar sig i den litteraturstudie som genomfördes våren 2017. Utifrån den 
så har intresset att undersöka elevernas motivation till matematik i utomhuspedagogik samt om 
eleverna lär sig något av arbetssättet i utomhuspedagogik växt fram allt mer. Denna 
undersökningsstudie grundar sig i ett elevperspektiv och något som hade varit intressant som 
en vidare forskning är att se på lärarperspektivet. Anser lärarna att eleverna lär sig mer då de 
får arbeta utomhus samt är de mer motiverade till att arbeta med matematik när delar av 
undervisningen läggs i utomhusmiljön? Dessa frågor skulle vara intressanta att undersöka 
närmre hos verksamma lärare som inte är vana vid att arbeta med matematik i utomhusmiljö. 
En vidare studie skulle också kunna vara att se på skillnaden i elevers motivation hos elever 
som är vana vid att arbeta med utomhuspedagogik samt hos elever som endast är vana vid att 
arbeta i inomhusmiljö. 
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Bilaga 1 
 

 

Information om deltagande i examensarbete.  

Du som förälder tillfrågas härmed om ditt barn får deltaga i en undersökning som kommer 
bestå av tre lektioner och efterföljande intervju av elever. 

Lektionerna är en del av ett examensarbete på grundskollärarprogrammet som handlar 
om elevers motivation i olika undervisningssituationer. Arbetet kommer att genomföras 
i form av lektioner utomhus med efterföljande samtal med eleverna. Samtalet kan ske i 
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helklass, grupp eller enskilt. Detta kommer även att spelas in med endast 
ljudupptagning (ingen bild). 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du som förälder kan när som helst avbryta 
deltagande utan närmare motivering.  Undervisningen är densamma vare sig eleven medverkar 
i studien eller inte. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Undersökningen följer de forskningsetiska principer som fastställts av Högskolan 
Dalarna. 

            
Vill du inte att ditt barn ska delta i undersökningen, det vill säga inte bli intervjuad i klass, grupp eller 
enskilt, var god meddela detta till anna.einarsson@hotmail.com eller skriv namnet på ditt barn på den 
här lappen och lämna till klassläraren. Notera ”ej deltagande” och sedan barnets namn. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
2017-09-11 
 
Anna Olsson Einarsson   Helena Eriksson 

anna.einarsson@hotmail.com  hei@du.se 
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