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Förord 
Vi vill tacka elever och lärare som möjliggjort denna studie, våra handledare Jan-Olof Johansson och 
Jonnie Eriksson som hjälpt oss på vägen, medbedömaren som kämpade med elevernas 
meningsuppbyggnader och kär familj som träget läst uppsatsen flera gånger. 

Vi vill även tacka varandra då vi har arbetat oss igenom detta examensarbete tillsammans och har 
därför lika stort ansvar för alla delar.  

Att skriva denna uppsats har varit både krävande och roligt. Många timmar har lagts ner, närmare 
bestämt 296 timmar, och många lärdomar har gjorts. Vi, som framtida matematiklärare, kommer att 
använda math trail i vår undervisning och hoppas att vi även inspirerar andra att göra det. 

Halmstad, 7 januari 2014 
Nina Callenberg och Jessica Johansson Andersson 
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Abstract 

Det finns ett problem angående vilka undervisningsmetoder som ska användas för att lyckas höja 
elevers kunskapsnivå i matematik. Denna studie görs för att undersöka math trails plats i 
matematikundervisning och då utifrån tre aspekter: de fem förmågorna, verklighetsanknytning och 
motivation. Math trail är en promenad där olika uppgifter genomförs längs vägen i syfte att upptäcka 
matematiken som finns runt omkring oss. Math trail kan ses vara en del av utomhuspedagogiken. På 
grund av att ingen forskning presenterats inom math trail väljer vi därför att lyfta fram forskning 
kring utomhuspedagogik. Många av dessa tidigare studier är gjorda utifrån lärares eller forskares 
perspektiv och därför väljer vi ett elevperspektiv. Syftet med studien är att beskriva elevers 
uppfattningar av att använda math trail i matematikundervisningen. Undersökningen görs kvalitativt 
där det empiriska materialet samlas in genom fokusgruppsamtal med elever från två 
högstadieklasser som genomfört ett math trail vi konstruerat. Materialet analyseras utifrån den 
fenomenografiska metoden och ger sex beskrivningskategorier: yttre omständigheter inverkar, 
lärares närvaro påverkar, gynnar samarbete, utmanande uppgifter, har nytta av samt variation från 
det ”vanliga”. Slutsatser som dras är kopplade till de tre aspekterna av matematikundervisning. 
Eleverna har uppfattningen att de får öva på alla fem förmågorna i ett math trail. Eleverna har 
uppfattningen att math trail grundas i verkligheten, visar på en nytta av matematiken och leder till en 
insikt att matematik kan finnas överallt. Math trail, uppfattar eleverna, påverkar deras motivation 
genom att det är en variation från deras ”vanliga” lektioner, eleverna vill bidra till att gruppen klarar 
uppgifterna och de ser en användning av matematiken. Eleverna uppfattar även math trail som ett 
praktiskt inslag.  
 
 
Nyckelord: Fenomenografi, Matematikundervisning, Math trail, Utomhuspedagogik.  
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1. Inledning 
Resultaten från de internationella matematiska studierna TIMSS, Trends in International 

Mathematics and Science Study, och PISA, Programme for International Student Assessment, visar 

att svenska elevers genomsnittliga resultat ligger under det totala medelvärdet för EU- och OECD-

länder (Skolverket 2011c, 2013). Mätningarna visar även att Sveriges resultat sjunkit de senaste åren 

(Skolverket 2011c, 2013). Ett övergripande problem i den svenska skolan är hur 

matematikundervisning ska bedrivas för att höja elevernas kunskapsnivå. En av många 

undervisningsmetoder är utomhuspedagogik, som på senare år aktualiserats genom bl.a. Nationellt 

centrum för utomhuspedagogiks aktiva arbete för att främja utemiljöns del i undervisningen. 

Nationellt centrum för utomhuspedagogiks (2013) definition av utomhuspedagogik innebär ett 

förhållningssätt där lärande sker genom växelverkan mellan autentiska upplevelser, dvs. uppleva 

något i dess verkliga miljö, och reflektion. Platsen för lärande har även betydelse och ska vara utanför 

klassrummet. 

Denna studie kommer att bygga på användandet av math trail. Math trail är en promenad där olika 

uppgifter genomförs längs vägen i syfte att upptäcka matematiken som finns runt omkring oss 

(Pollak, Schneider & Shoaf, 2004). Enligt Pollak m.fl. (2004) kan denna promenad ta plats var som 

helst, t.ex. utomhus i en park eller inomhus på ett köpcentrum. Uppgifterna och är tänkta att ge en 

upplevelse av matematik till deltagarna (a.a.). Genom att jämföra Pollak m.fl. (2004) förklaring av 

math trail med Nationellt centrum för utomhuspedagogiks (2013) definition av utomhuspedagogik, 

ses likheter gällande upplevelser och att vara utanför klassrummet. Utifrån det anser vi att math trail 

är en del av utomhuspedagogiken. 

Pollak m.fl. (2004) har skrivit om math trail i boken Math Trails, men det finns i stort sett ingen 

forskning kring math trail. Det arbetas dock med att sprida math trail som undervisningsmetod. Det 

finns artiklar riktade till lärare om att konstruera math trail (exempelvis, English, Humble & Barnes, 

2010) och under våren 2013 genomförde ERASMUS, ett europeiskt utbytesprogram, en kurs i 

Frankfurt för lärarstudenter från Europeiska länder. Det var via denna kurs som vi kom i kontakt med 

math trail. Med utgångspunkt i att anse math trail som en del av utomhuspedagogiken kommer vi att 

koppla vår studie till forskning kring utomhuspedagogik. Ett antal studier kring utomhuspedagogikens 

inverkan på undervisning och lärande visar på flera olika effekter. Exempelvis uttrycker både lärare 

och elever att undervisning utomhus möjliggör ett lärande där teori och praktik kopplas samman 

(Dahlgren & Szczepanski, 2011; Fägerstam & Blom, 2012). 

Den övervägande delen av tidigare forskning kring effekter av utomhuspedagogik är ur lärares eller 

forskares perspektiv (se, Dahlgren & Szczepanski, 2011; Jordet, 2007). Vi vill bidra till forskningen 

kring math trail med dess effekter sett från ett elevperspektiv.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva högstadieelevers uppfattningar av att använda math trail i 

matematikundervisning. Detta ska ske utifrån följande frågeställningar. 

 Vilka uppfattningar har elever av hur de matematiska förmågorna behandlas i math trail? 

 Vilka uppfattningar har elever av vilken inverkan math trail har på verklighetsanknytning i 

matematikundervisning? 

 Vilka uppfattningar har elever av math trails påverkan på deras motivation för att lära sig 

matematik? 
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De tre aspekterna av matematikundervisning, dvs. utveckling av förmågor, verklighetsanknytning och 

motivation, är valda utifrån LGR 11, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, och rapporter från skolverket samt skolmyndigheten. Med de matematiska förmågorna menas 

de fem förmågor Skolverket (2011b) skriver ut i kursplanen för matematik. Dessa är kortfattat 

problemlösning, begreppsuppfattning, matematiska metoder, resonemang och kommunikation. I 

matematikundervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla dessa förmågor (a.a.). Att titta på 

verklighetsanknytning väljs att göra utifrån att det i LGR 11 och kursplanen för matematik upprepade 

gånger betonas koppling till vardagliga situationer och sammanhang (a.a.). Elevers motivation 

påverkar deras lärande (Skolverket, 2003; Jenner, 2004) och därför har även denna aspekt tagits 

med.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer math trail, utomhuspedagogik och aspekter av matematikundervisning att 

lyftas. Tidigare relevanta studier gjorda angående dessa kommer att presenteras och begreppen 

kommer att definieras. 

2.1 Math trail 

Som tidigare nämnts är math trail en promenad där olika uppgifter genomförs i syfte att upptäcka 

matematik som finns runt omkring oss (Pollak m.fl., 2004). Idén om math trail uppkom i England och 

Australien som ett medel i att popularisera matematiken och lyfta fram matematiska aspekter så 

som kommunikation, resonemang och problemlösning. Grundare är Dudley Blane och 1985 uppförde 

han och hans kollegor i Australien ett math trail i centrala Melbourne som en semesteraktivitet för 

familjer. Math trail har därefter spridits runtom i världen, till exempel konstruerades i Boston, USA, 

ett math trail där deltagarna följde en guide genom staden. Speciellt med detta math trail var att 

guiden fungerade som en handledare och kunde ge deltagarna tips om de fastnade på en uppgift. 

Utan guide får deltagarna en karta eller en skriftlig guide som leder till och förklarar uppgifterna 

(a.a.).  

Pollak m.fl. (2004) lyfter fram sex punkter om karaktären för ett math trail: 

 Ett math trail ska vara till för alla. Exempelvis gruppstorlek och ålder ska inte spela någon roll. 

Detta då alla någon gång läser eller har läst matematik. 

 Ett math trail ska inte vara till för att bedöma eller tävla, utan finns till för att uppleva och 

kommunicera matematik. 

 Det ska inte finnas någon tidsbegränsning, varken för att lösa uppgifterna eller när det ska 

vara tillgängligt att gå. 

 Att gå ett math trail ska vara frivilligt. 

 Ett math trail är lätt att anpassa till olika platser, då matematik finns överallt i vår omgivning. 

 Ett math trail är temporärt, på grund av att till exempel årstiderna ändras.  

English m.fl. (2010) beskriver att det finns vinster i att låta elever arbeta med math trail. Läraren kan 

få en inblick i elevernas matematiska förståelse och brister, eleverna kan ta med sig upplevelserna in 

i klassrummet och math trail kan leda till givande helklassdiskussioner. English m.fl. lyfter också att 

elever själva i grupp kan konstruera math trail. De anser att math trail är meningsfullt, stimulerande, 

utmanande och spännande för barn. De menar liksom Pollak m.fl. att vinsten ligger i att alla elever 

kan delta och att math trail bidrar till att eleverna upptäcker matematiken som finns ute i 

verkligheten. Eleverna får öva på att konstruera frågor, lösa problem, dokumentera och 

kommunicera (English m.fl., 2010). Genom integrationen av utematematik och klassrummets 

matematik anser English m.fl. att math trail möjliggör för ett livslångt lärande och att elever utvecklas 

till flexibla, kreativa och problemlösande matematiker (a.a.). 

För att ge en bild av vilka slags uppgifter ett math trail kan bestå av presenteras här kort några av 

Pollak m.fl. (2004) uppgifter från ett math trail på en lekplats: upptäcka talet pi genom att mäta 

diameter och omkrets på flera olika cirklar, uppskatta lutningen på en rutschkana och ta fram 

måltidsalternativ från en kiosk utifrån en bestämd summa. Uppgifterna presenteras i en skriftlig 

guide, som också innehåller hjälp och ledning.  
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2.2 Utomhuspedagogik 

Som tidigare sagt innebär utomhuspedagogik enligt Nationellt centrum för utomhuspedagogik (2013) 

ett förhållningssätt som möjliggör ett växelspel mellan att uppleva med sina sinnen och en boklig 

bildning. De menar också att utomhuspedagogik innebär att platsens innebörd för lärandet 

uppmärksammas och det genom att rummet för lärandet flyttas ut till samhällsliv, natur- och 

kulturlandskap. Dahlgren och Szczepanski (1997) ser, genom att utomhuspedagogik till stor del 

definieras utifrån platsens betydelse, en risk för att övriga innebörder av utomhuspedagogiken blir 

mindre framträdande. Deras åsikt är att utomhuspedagogik, utöver platsen, innefattar ett sätt att 

lära, vilket de även ser är en rådande uppfattning bland författare om utomhuspedagogik. De anser 

att aktivitetsskapande metoder leder till en handlingsinriktad lärprocess. För att leda till kunskap 

måste dock denna process följas av en reflektion hos den lärande (a.a.). 

På engelska och i internationella sammanhang bör utomhuspedagogik likställas med begreppet 

“outdoor education” (Eskilsson och Szczepanski, 1999). Enligt Knapp (2008) innebär outdoor 

education att med sina olika sinnen få direkta upplevelser i problembaserade inlärningssituationer 

för att på så sätt maximera ett aktivt lärande. 

Tittar vi på hur math trail förhåller sig till dessa åsikter om utomhuspedagogikens innebörd ses en del 

kriterier uppfyllas. Math trail innefattar autentiska och sinnesbaserade upplevelser, är 

handlingsinriktad och sker i miljöer utanför klassrummet. Den reflekterande delen som Nationell 

centrum för utomhuspedagogik (2013) och Dahlgren och Szczepanski (1997) trycker på har inte en 

uttalad plats i math trail (Pollak m.fl., 2004). Enligt oss kan dock reflektion ges en givande plats i math 

trail. Dels genom att läraren under math trail lyfter diskussioner som får eleverna att fundera, men 

framförallt att tillbaka i klassrummet lyfta funderingar och tankar. Därför väljer vi att i denna uppsats 

se utomhuspedagogik som ett lärande grundat på direkta autentiska upplevelser i miljöer utanför 

klassrummet i växelverkan med reflektion.  

2.2.1 Tidigare studier 

Syftet med denna studie är att beskriva olika uppfattningar av math trail. Liknande forskning finns 

kring utomhuspedagogik. Dahlgren och Szczepanski (2011) granskar i sin studie lärares inställningar 

och tankar kring lärande och undervisning utomhus. Fägerstam och Blom (2012) har istället ett 

elevperspektiv då de undersöker vad elever i årskurs 7 och 8 anser om utomhusundervisning. I båda 

studierna framkommer fördelar angående autentiska upplevelser, koppling mellan teori och praktik 

och social gemenskap (Dahlgren & Szczepanski, 2011; Fägerstam & Blom, 2012). Dahlgren och 

Szczepanski (2011) redogör för lärarnas uttryckta uppfattningar med fyra kategorier: att 

utomhuspedagogiken möjliggör för olika miljöer för lärande, olika sätt att lära, olika objekt för 

lärande och kroppsligt lärande. De negativa omständigheter som läggs fram kommer från eleverna. 

De menar att på grund av att det är mycket ljud i en utomhusmiljö är det svårt att höra vad läraren 

säger (Fägerstam & Blom, 2012). 

Jordet (2007) tolkar och analyserar tre av hans tidigare fallstudier kring “uteskole” i norskt 

skolväsende. Han kommer fram till att utomhuspedagogik har stora potentialer gällande utbildningen 

i skolan. Detta genom att utomhuspedagogiken erbjuder tillfällen till utveckling av kunskapsbaserad 

utbildning, allsidig utbildning, social utbildning samt individuell utbildning. Det kan förtydligas med 

att det finns möjligheter att använda och utveckla kunskapsrelaterade, etiska, estetiska, fysiska, 

praktiska och sociala färdigheter i en kontext som möjliggör ett individanpassat lärande. Även 

Rickinson m.fl. (2004) har, genom en metaanalys av 150 vetenskapliga internationella publikationer 

gällande “outdoor learning”, kommit fram till att lärande utomhus kan ha många gynnsamma 
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effekter för deltagarna. Exempelvis finns det möjligheter att utveckla kunskap och färdigheter som 

stödjer det vardagliga arbetet i klassrummet. För att vara effektiva måste dock utomhusaktiviteterna 

vara noggrant planerade, eftertänksamt genomförda och följas upp inne i klassrummet. 

Utomhuspedagogik kan således medföra en mängd olika effekter. Intressant i denna undersökning 

blir att se vilka effekter math trail kan medföra och jämföra dessa med ovan nämnda effekter. I 

denna studie kommer elevers uppfattning kring math trail beskrivas och dessa kommer att jämföras 

med uppfattningar i Dahlgren och Szczepanskis (2011) och Fägerstam och Bloms (2012) studier.  

2.3 De matematiska förmågorna 

I den nya läroplanen, LGR 11, lyfts fem matematiska förmågor fram (Skolverket, 2011b). Dessa är 

som tidigare nämnts problemlösning, begrepp, resonemang, metod och kommunikation (a.a.). Dessa 

aspekter är inte nya sen förra kursplanen Lpo94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, men förtydligades i LGR 11 (Skolverket, 2011a). Att de 

tydliggjordes berodde till viss del på en nationella utvärdering av matematikundervisningen 

(Skolverket, 2004). Utvärderingen visade på att lärarna hade svårt att utläsa vilka förmågor eleverna 

skulle utveckla i matematik (a.a.). Även Skolinspektionen (2009) fann att vissa lärare tyckte att Lpo94 

var för otydlig, använde ett alldeles för svårt språk och var för tolkningsbar. Ännu en anledning var 

resultaten från de internationella mätningarna av matematikkunskaper TIMSS och PISA (Skolverket, 

2011a). 

I kommentarmaterialet till kursplanen för matematik från Skolverket (2011a) beskrivs vad de olika 

förmågorna innebär. Problemlösningsförmågan förklaras inte bara som att eleverna ska kunna lösa 

problem, utan även vad som menas med ett problem. Ett problem har ingen uppenbar 

lösningsstrategi, det vill säga eleverna vet inte direkt när de ser uppgiften hur de ska lösa den. Vad 

som är ett problem kan således variera från elev till elev. Med metod menas att ha lösningsstrategier 

för att lösa rutinuppgifter. Kommunikationsförmågan är att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga 

att skriftligt och muntligt kommunicera med och om matematik. Här är det även viktigt att kunna 

lyssna i kommunikation med andra. Resonemangsförmågan innebär att kunna resonera sig fram, 

detta genom att förstå hur matematiken hänger ihop och på så sätt kunna “återupptäcka” 

matematiken. Begreppsförmågan är att eleverna ska ha kunskap om och kunna tillämpa sig av 

matematiska begrepp, samt även kunna se samband mellan olika begrepp (a.a.). 

2.4 Verklighetsanknytning 

Skolverket (2003) menar, i sin rapport angående matematik, att det verkar vara just lusten att lära sig 

sådant som eleverna inte ser nytta med som saknas, inte lusten att lära sig allmänt. En del 

elevåsikter, från rapporten, menar att om matematiken hade något att göra med livet utanför skolan, 

skulle det vara lättare att förstå vad man har för användning av den. Skolverket anser att genom att 

enbart arbeta med matematik på ett teoretiskt plan, kan det bidra till att matematik blir svårt för 

många elever. Eleverna behöver praktiska tillämpningar och upplevelser för att kunna se ett nöje 

med den abstrakta matematiken. Därför efterlyses i matematikundervisningen mer praktiska 

tillämpningar både i grundskolan och i gymnasieskolan (a.a.). 

Helenius och Mouwitz (2009) lyfter Skovsmoses (2005) tanke om att när den “rena” matematiken ska 

tillämpas på verkliga problem finns det en vilja att behålla “korrektheten”. Därför är ofta verkliga 

problem tillrättalagda när de beskrivs inom skolan. Till exempel brukar informationen som ges till 

eleverna vara exakt och precis tillräcklig för att kunna lösa uppgiften. Eleverna ser igenom denna 

konstlade värld och matematiken i skolan blir då något som endast behövs för att lösa skolproblem 
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(a.a.). Palm (2009) lyfter att ett sätt att presentera information i ett problem är att den inte ska 

förenklas för mycket, utan vara likt det “riktiga” problemet och att det på så sätt blir mer trovärdigt 

att det är ett verkligt problem. Löwing och Kilborn (2002) anser att de problem som kan stötas på i 

vardagen inte är just tillrättalagda och fint formulerade. Utan istället måste vissa villkor formuleras 

av en själv och ofta finns många möjliga svar. Löwing och Kilborn anser att komplicerade 

vardagsproblem bör vara ett av de viktigaste inslagen i skolans undervisning och då på en högre nivå 

än exempelvis att jämföra priser. 

Wistedt, Brattström och Jacobsson (1992) ser två sidor av vardagskunskaper. Antingen kunskaper 

som förvärvas i vardagen eller som är önskvärda att ha i vardagen. De anser att elevernas 

vardagskunskaper, och då av den första typen, ska tas tillvara på i matematikundervisningen. 

Uppgifter bör grundas i elevernas kända vardag. Wistedt m.fl. framhäver dock att det är viktigt att 

veta att denna vardagsanknutna matematik inte garanterar en matematisk förståelse hos eleverna. 

Risken finns att de löser de praktiska problemen utan att reflektera över matematiken. Wistedt 

m.fl. skiljer vidare på begreppen “vardagsmatematik” och “vardagsanknuten matematik”. Den första 

innebär att använda matematik i vardagen på ett oreflekterat sätt. Till skillnad från att i det andra 

fallet använda kunskaper från vardagen för att lära sig matematik, vilket kan leda till en koppling 

mellan vardag och vetenskap (a.a.). 

I denna studie ses verklighetsanknytning i matematikundervisningen i linje med Wistedt m.fl. (1992) 

definition av “vardagsanknuten matematik”. Vi tänker att det innebär att matematikundervisningen 

anknyts till vardagens och “verklighetens” matematik, både genom att grunda i och koppla till 

elevernas vardag och verkliga situationer.  

2.5 Motivation 

Forskning inom motivation handlar om vad som får människor att sätta igång, arbeta på och slutföra 

uppgifter (Schunk, Pintrich & Meece, 2007). Motivation är ett komplext och mångfacetterat begrepp 

(Jenner, 2004; Giota 2001; Schunk m.fl., 2007). Giota (2001) anser att det beror på att individuella 

aspekter såsom tankar, mål, förväntningar och värderingar måste tas i beaktande. Jenner (2004) 

tillägger att sociala faktorer, såsom relationer och organisationsförhållanden, också påverkar 

motivationen. 

Börjesson (2000) tänker att motivation har just en känslomässig karaktär och definierar motivation 

som “lust och vilja att lära” (a.a., s.32). Han menar att det betyder en ambition och avsikt att lära, 

sammanfogat med ett intresse och en lust. Skolverket (2003) ger en liknande innebörd när de lyfter 

”en inre positiv drivkraft” och ”känner tillit till sin förmåga att … söka och forma ny kunskap” som 

definition för lust att lära (a.a., s.9.). I läroplanen, LGR 11, används uttrycket “lust att lära” för att 

trycka på att undervisningen ska grundas i och främja elevernas intresse och önskan att lära 

(Skolverket, 2011b). 

Schunk m.fl. (2007) anser att motivation är ”processen där målinriktad aktivitet drivs på och 

upprätthålls” (a.a., s.4, vår översättning). Att motivation ses som en process, istället för en produkt, 

innebär att den måste observeras utifrån de handlingar den medför. Särskilt spännande är vad som 

får en person att fortsätta arbeta mot långsiktiga mål (a.a.). Även Giota (2001) och Jenner (2004) 

poängterar att motivation innefattar att sträva mot ett mål. Det finns en medvetenhet hos personer 

att de vill uppnå eller undvika något (Schunk m.fl., 2007). Målet kan vara av inre eller yttre karaktär, 

ex. glädje och stolthet eller höga betyg och andra människors gillande (Jenner, 2004). Detta leder till 

begreppen inre- och yttre motivation. Inre motivation innebär att personen gör en uppgift för sin 
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egen skull, medan att drivas av yttre motivation medför att uppgiften utförs på grund av 

förhoppningar om utomstående önskvärda utfall, såsom beröm (Schunk m.fl., 2007). 

I linje med Börjesson (2000) och Skolverket (2003) ses motivation i denna studie som en lust att lära. 
Detta eftersom motivation inom skolans värld anses vara något eleverna har eller saknar (Skolverket 
2003), vilket överensstämmer med tanken att ha ett intresse och en drivkraft för att lära sig. Syftet 
med math trail är till viss del att popularisera och skapa ett intresse för matematik (Pollak m.fl., 2004) 
och kan då liknas med att väcka en lust för matematik.  

Intressant för denna studie är också vad som påverkar motivation och hur elever kan motiveras. 
Därför kommer härnäst ett antal faktorer och omständigheter kring detta lyftas.  

2.5.1 Påverkan på motivation 

Motivation hos elever beror ofta på kunskapsområdet (Skolverket, 2003). Skolverket (2003) 
presenterar i sin rapport Lusten att lära – med fokus på matematik ett antal faktorer som påverkar 
motivationen hos elever. Den främsta är behovet att förstå, att känna att man lyckas. Att ha positiva 
upplevelser av inlärningssituationer bidrar till att öka lusten att lära, medan elever som haft 
upprepade negativa upplevelser ofta blir omotiverade och ointresserade (Börjesson, 2000; Lumsden, 
1994; Skolverket, 2003). Rukavina, Zuvic-Butorac, Ledic, Milotic, & Jurdana-Sepic (2012) kommer i sin 
studie fram till att elever tycker om praktiska och laborativa uppgifter. Deras slutsats är att ett aktivt 
arbetssätt kan medföra att elever utvecklar en positiv inställning till matematik och naturkunskap 
(a.a.). En positiv inställning leder antagligen till en positiv upplevelse och då enligt Börjesson (2000), 
Lumsden (1994) och Skolverket (2003) till ökad motivation.  

Viktigt för motivationen är att uppgifterna som eleverna möter ligger på rätt nivå, inte för lätta och 
meningslösa eller för svåra och ångestskapande (Skolverket, 2003). Med en målrelaterad tanke blir 
lärarens uppgift att hjälpa till att sätta realistiska mål. Detta för att eleverna vid en inlärningssituation 
kommer att göra en avvägning utefter tre faktorer: om målet verkar möjligt att uppnå, om målet är 
värt att uppnå och hur stor chansen är att uppnå målet (Jenner, 2004). Uppskattningen av chansen 
att lyckas hänger samman med vad Skolverket (2003) ser som en av de viktigaste faktorerna för 
motivation, tilltron till sin egen förmåga att lära. 

En tredje faktor som lyfts av Skolverket (2003) är att om skolarbetet upplevs som relevant, 
meningsfullt och begripligt höjer det motivationen hos eleverna. Elever uttrycker att deras 
motivation ökar när de ser vad matematiken kan användas till (a.a.). Även Jenner (2004) menar att 
mening och nytta med att lära sig något spelar in i om ett mål anses vara eftersträvansvärt. 

Att se en relevans genom att ens arbete ger synliga resultat är också något som lyfter elevers 
motivation (Skolverket, 2003). Att undervisningen varieras möjliggör att elevernas olika behov 
tillgodoses och gynnar motivationen. Det är även främjande att eleverna känner sig delaktiga och att 
de kan påverka. En önskan från elever är att de vill lära för livet inte för proven. Proven har för övrigt 
en avgörande roll då de kan vara antingen motivationshöjande eller avskräckande (a.a.). 

Utöver dessa är utan tvekan läraren den viktigaste faktorn angående motivation (Skolverket, 2003). 
Anses motivation vara en inre lust, är det lärarens uppgift att väcka denna lust (Börjesson, 2000).  
Exempelvis genom att presentera kunskapsområdet på ett spännande och intressant sätt (a.a.). En 
bra lärare, enligt elever, är en lärare som tillgodoser och främjar de olika faktorer som ovan lyfts fram 
ur Skolverkets rapport (Skolverket, 2003). Lärare bör inte använda belöning, då det tenderar att 
minska elevernas inre motivation. Inre motivation är, enligt forskning, att föredra, framför yttre 
motivation, för att gynna elevernas lärande (Lumsden, 1994). Inre motivation kan utvecklas hos 
elever om de utmanas, arbetar utefter en nyfikenhet, har viss kontroll och får använda sin fantasi 
(Schunk m.fl., 2007). Användning av fantasi kan, enligt författarna, innebära att föreställa sig 
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situationer utanför skolan som lärandeobjektet kan appliceras i. Att göra detta kan förtydliga 
användbarheten av det som ska läras in (a.a.). Vilket kan återkopplas till Skolverket (2003) och 
elevernas vilja att se vad matematik kan användas till.  

2.6 Gruppinteraktion 

Sjödin (1991) menar att det är fyra omständigheter som påverkar gruppinteraktionen och då 

grupproduktiviteten. Dessa är: gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp. De 

påverkar både var för sig och genom olika interaktioner dem emellan. Han anser att 

gruppmedlemmarnas säregna resurser har en väsentlig betydelse. Med resurser menas här 

exempelvis kön, status och tidigare erfarenheter. Dessa är betydande både genom 

gruppsammansättningen, vad gruppens gemensamma resurser då blir, och genom gruppstorleken, i 

en större grupp finns fler unika tillgångar. Dock ökar då besvären med att kommunicera. Gruppnorm 

syftar på de regelsystem för gruppens agerande som utvecklas i en grupp (a.a.). 

Sjödin (1991) genomförde tre klassrumsstudier angående hur de fyra omständigheterna påverkar 

gruppinteraktion, grupproduktivitet och individuell kunskapsutveckling. Resultaten visar att 

samarbete gynnar både grupproduktiviteten och den individuella kunskapsbehållningen. För att få 

med sig individuell kunskap från ett grupparbete behöver den enskilda medlemmen förstå varför 

gruppen svarade som den gjorde. Detta leder till en fördel för mindre gentemot större grupper och 

högpresterande gentemot lågpresterande elever. Uppgifter där det är svårt att avgöra om ett 

föreslaget svar är korrekt kräver en gemensam diskussion och alla medlemmar inkluderas i 

förståelsen av svaret som gruppen lämnar. Å andra sidan blir grupproduktiviteten bättre då det är 

lättare att avgöra korrektheten, eftersom beslutfattandet av vilket svar som ska lämnas blir enkelt. 

Sjödin konstaterar att en enskild elevs kunskapsinhämtande styrs av de fyra omständigheterna, men 

att vad denne lärt sig och kan prestera individuellt inte är direkt relaterat till gruppens produkt (a.a.). 

Sjödins studie är av intresse för denna undersökning genom att gruppstorlek, elevsammansättning, 

gruppnorm och typ av problem kommer att påverka gruppinteraktionen i de elevgrupper som 

genomför math trail. 

2.7 Pedagogiska teorier 
I detta avsnitt kommer det att kort beskrivas två olika pedagogiska teorier: sociokulturellt perspektiv 

och pragmatism, och hur de har betydelse för vårt arbete. 

2.7.1 Sociokulturellt perspektiv 

Centralt i det sociokulturella perspektivet, menar Säljö (2010), är uppfattningen att människor lär och 

utvecklas i ett socialt och kulturellt samspel. Människor har genom samarbete utarbetat olika 

hjälpmedel och verksamheter som har lett till en sociokulturell utveckling, vilket kan ses vara en 

kulturell evolution. Hjälpmedel är olika verktyg och redskap, både fysiska och språkliga/intellektuella. 

Frågan hur människor tillägnar sig nya lärdomar blir, med en sociokulturell syn, frågan hur de tar till 

sig dessa hjälpmedel och resurser. De kollektiva kunskaperna och färdigheterna blir tillgängliga för 

oss genom interaktion med andra människor. Huvudbyggstenen i denna tanke är kommunikation och 

interaktion, både för att skapa och föra vidare resurser (a.a.). 

Personer tar till sig, upplever och hanterar verkligheten genom olika redskap, vilket innebär att deras 

tänkande sker med och är utformat efter dessa fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 2010). Detta 

är innebörden av begreppet mediering som är grundläggande i det sociokulturella perspektivet. Det 

viktigaste medierande redskapet är språket. Språket skapar innebörd. Utveckling och lärande handlar 
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därför om att genom språket förstå nya företeelser. Att behärska språkliga och intellektuella redskap 

är viktigt i processen att lära och utvecklas (a.a.). 

Vygotsky anser att i samspel med andra människor har individen möjlighet att tillägna sig de andras 

kunskaper (Säljö, 2010). Han myntade begreppet utvecklingszon och menar att det är avståndet 

mellan vad en individ kan prestera själv och vad denne kan prestera i samarbete med en mer 

kompetent person. Innebörden blir att med hjälp från andra kan vi klara mer än vad vi kan själva och 

det viktiga är att genom detta se potentialen hos personer (a.a.).  

För denna studie är det sociokulturella perspektivet av intresse just för synen att lärande sker genom 

interaktion och kommunikation med andra. Eleverna kommer att arbeta i grupp och genom detta 

kan de utbyta kunskaper och erfarenheter och antagligen klara mer än vad de skulle gjort enskilt. De 

redskap eleverna kommer att använda är språket, matematiska begrepp och modeller, samt fysiska 

redskap såsom linjal och miniräknare. 

2.7.2 Pragmatism  

En av pragmatismens främsta företrädare var John Dewey och hans uttryck ”learning by doing” 

(Hartman & Lundgren, 1998). Med det menar han att teori och praktik inte ska delas upp utan 

sammanföras (Dewey, 1998). Dewey (1997, 1998) menar att utbildning ska grundas i vardagliga 

upplevelser. Utbildningen måste anknyta till barnens vardag och bygga vidare på bekanta aktiviteter 

för att införa nya idéer. Utbildningen ska vara praktisk genom att det ska arbetas med konstruktiva 

aktiviteter (Dewey, 1998). 

En annan framträdande pragmatiker var William James (Hartman & Lundgren, 1998). Liksom Dewey 

ser han människan som handlande och aktiv (Molander, 2003). I sina föreläsningar framför James att 

pragmatismen är praktisk genom den pragmatiska metoden, vilken innebär att uppfattningar tolkas 

utifrån dess praktiska följder. Frågan som ställs är vad det i praktiken skulle medföra om en 

uppfattning var sann eller inte (James, 2003). 

Utomhuspedagogikens bildningsperspektiv är handlingsorienterat och pragmatiskt (Dahlgren och 

Szczepanski, 1997). Detta genom att känsla, handling och tanke förenas (a.a.). Inom 

utomhuspedagogiken har man således tagit fasta på Deweys tankar att teori och praktik ska förenas. 

Math trail kan, som en del av utomhuspedagogiken, anses vara av pragmatisk karaktär. I denna 

studie kommer eleverna att arbeta med uppgifter där förhoppningen är att föreningen av teori och 

praktik ska ske. Den pragmatiska metoden kan tänkas framträda när eleverna ska utvärdera sina svar 

och lösningar, genom att de tänker på vad svaren praktiskt innebär.  
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3. Metod 
Metod ska väljas utifrån studiens syfte (Stukát, 2011; Kvale och Brinkmann, 2009). Det finns inom 

forskning en särskiljning mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Stukát (2011) menar att 

särskiljningen ligger i att få en bredd, men ytlighet i resultatet eller gå djupare och få mer förståelse. 

Nylén (2005) presenterar att kvalitativ forskning bl.a. innebär att belysa mångfalden av empiri, samt 

jämföra och granska denna. Utifrån detta anser vi att en kvalitativ metod passar bäst till vårt syfte att 

få en insikt i och åskådliggöra olika uppfattningar. Det empiriska materialet kommer att samlas in 

genom intervjuer. 

Eftersom vår studies syfte är att beskriva olika uppfattningar elever har av användning av math trail i 

matematikundervisning väljer vi att använda den kvalitativa och induktiva metoden fenomenografi. 

Målet i en fenomenografisk studie är nämligen att beskriva personers uppfattningar kring ett 

fenomen (Marton, 1981; Uljens, 1989). I denna beskrivning menar Marton (1981) att det bör skiljas 

på första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv innebär att beskriva direkta 

aspekter av verkligheten. I ett andra ordningens perspektiv beskrivs människors uppfattningar av 

verkligheten. Inom fenomenografin är det frågor inom den andra ordningen som är intressanta (a.a.).  

När en fenomenografisk ansats används ska forskningen inte grundas i någon på förhand 

väldefinierad teori inom området och forskaren ska försöka bortse från sin förförståelse och anta en 

så objektiv roll som möjligt (Uljens, 1989). Inom området utomhuspedagogik finns ingen uttalad 

teori, även om pragmatismen kan anses legat till grund (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Vi har 

tidigare presenterar denna, samt sociokulturellt perspektiv, men vi kommer inte att utgå från dessa i 

vår analys. Dock kommer de att tas upp i diskussionen av resultatet. I analysen kommer vi även att 

göra vårt bästa för att lägga vår förförståelse kring matematikundervisning åt sidan och strävar i och 

med detta mot den önskvärda neutrala ansatsen. 

Innebörden av en uppfattning är inom fenomenografin en uppfattning av något, vilket innebär 

människans grundläggande förståelse eller betydelse av detta något. Till skillnad från en uppfattning 

om något, där ordet om medför att människan gjort en värdering och då kan sägas ha en åsikt 

(Uljens, 1989). Även Larsson (1986) poängterar att det är skillnad mellan uppfattning och åsikt. I vår 

studie söker vi elevers uppfattningar av fenomenet math trail och vilken betydelse math trail har för 

dem i relation till matematikundervisning, inte vilka åsikter eleverna har. Uppfattningen av något 

skiljer sig åt mellan människor. I enlighet med fenomenografin värderar vi inte elevernas 

uppfattningar. Frekvensen av olika uppfattningar är inte heller av relevans, utan syftet är att beskriva 

de olika uppfattningar som finns (Uljens, 1989). 

Fenomenet är det som personen har en uppfattning av. Fenomen kan vara allt från ett faktiskt 

föremål till icke-avgränsningsbara begrepp (Uljens, 1989). I vår studie kan det ses finnas två 

fenomen. För det första math trail, men också begreppet matematikundervisning. 

Inom fenomenografin anses mening eller betydelsen av något skapas genom uppfattning. Det 

innebär att verkligheten inte existerar avskild från vår tolkning av den, utan att verkligheten utgörs av 

vår tolkning av den.  Fenomenografin tar alltså avstånd från den dualistiska verklighetsuppfattningen 

där det finns en “verklig” verklighet och vår bild av denna. Istället anses innebörden av verkligheten 

skapas genom tolkning och varierar mellan olika människor. Vilken innebörd en människa ger 

exempelvis innehållet i en text, hänger ihop med hur hon tolkar och förstår innehållet. Vidare anses, 

inom fenomenografin, förståelse vara förenat med inlärning. På så sätt att inlärning betyder en 

förändring i människans förståelse, vilket medför att människans uppfattning av något förändras 

(Uljens, 1989). 
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4. Genomförande  
I det här kapitlet presenteras hur insamlingen av det empiriska materialet genomfördes med 

koppling till studiens syfte och den valda metoden fenomenografi.  

4.1 Math trail 

Vårt math trail konstruerades utefter Pollak m.fl. (2004) riktlinjer (se kapitel 2.1). I planeringen av 

uppgifterna tänkte vi därför på att det skulle finnas en chans att upptäcka matematik som fanns i 

området, att uppgifterna skulle öppna upp för diskussion mellan eleverna, samt att det vara möjligt 

för eleverna att lösa dem utan lärare. I riktlinje med Pollak m.fl. blev eleverna inte bedömda, utan 

detta sågs som ett övningstillfälle inom matematisk kunskap. 

De matematiska förmågorna, verklighetsanknytning och motivation låg inte till grund för 

konstruktionen av uppgifterna. Detta för att syftet med studien innebär att se hur ett math trail, 

uppbyggt från dess grundidé, kan kopplas till dessa aspekter av matematikundervisning. Därför ville 

vi inte utforma vårt math trail utifrån dem. Vi följde dock en mall från kursen i Frankfurt och tänkte 

då igenom vilka matematiska områden som behandlades, hur uppgifterna skulle kunna lösas och 

vilket material som skulle behövas. Denna mall hjälpte oss att se kritiskt på våra uppgifter.  

Eftersom math trail genomfördes som en lektion var vissa anpassningar utifrån Pollak m.fl. (2004) 

däremot nödvändiga. Uppgifterna var inte för alla nivåer, utan riktade sig till vår målgrupp 

högstadieelever och det var inte frivilligt att delta. Då vi hade en timmes lektion valde vi att 

grupperna fick 15 minuter på sig att lösa varje uppgift, så tidsbegränsningar fanns. En annan 

förändring var att lärare stod vid vissa uppgifter, vilket ledde till att detta math trail endast var 

tillgängligt när lärarna stod där. Anledningen till att det stod lärare vid några uppgifter var för att 

kunna handleda eleverna om de fastnade. Lärarnas viktigaste uppgift var dock att vara tysta och låta 

eleverna prova sig fram själva. Ännu en anledning var att ha uppsikt över eleverna, dels för att skolan 

har ansvar för dem under skoltid, men också för att vi ville att de skulle försöka genomföra 

uppgifterna.  

Vi konstruerade vårt math trail i elevernas närmiljö. Dels på grund av praktiska anledningar, men 

även för att vi ville ge eleverna möjlighet att upptäcka matematik i deras vardagsmiljö. Eleverna fick 

inför varje station en uppgiftsbeskrivning (se Bilaga 1) och fick sedan sätta igång. Tanken var att 

eleverna skulle genomföra tre av fem uppgifter. Detta då vi inte ville att eleverna skulle känna sig 

stressade, samt att grupperna inte skulle bli för stora.   

4.2 Fokusgrupp 

För insamling av empiriskt material valde vi att använda fokusgruppsamtal. Enligt Wibeck (2010) är 

fokusgrupp en typ av gruppintervju och ordet fokus anvisar att samtalet ska handla om ett på 

förhand bestämt ämne. En fokusgrupp leds av en samtalsledare som benämns moderator. 

Moderatorn ska inte vara någon traditionell intervjuare utan målet med en fokusgrupp är att 

gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra (a.a.). Wibeck (2010) lyfter att i ett 

fokusgruppsamtal står de interaktiva diskussionerna i fokus. Målet i vår studie är inte att lyfta fram 

samspelet mellan eleverna, men gruppinteraktionen påverkade säkerligen vilka uppfattningar som 

framkom. Genom ett gruppsamtal anser Wibeck att det framkommer ett större omfång av idéer än 

om intervjuerna sker enskilt. Detta främjar fenomenografins mål att beskriva de olika uppfattningar 

som finns. 
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För att eleverna skulle ha sina upplevelser av math trail färskt i minnet genomförde vi 

fokusgruppsamtalen samma dag som promenaden. Vi valde att vara på elevernas skola, eftersom en 

känd miljö kan gynna elevernas frispråkighet och öppenhet i samtalen (Wibeck, 2010). Vi 

dokumenterade fokusgruppsamtalen genom ljudinspelning. Problemet med ljudinspelning är att det 

kan vara svårt att i efterhand urskilja vem som talar (Wibeck, 2010), men eftersom studiens mål är 

att presentera de olika uppfattningar som finns, spelar det ingen roll vem som säger vad. 

Vi hade halvstrukturerade fokusgrupper. Det innebar att vårt mål var att se vilka spontana perspektiv 

som kom upp, men även att vi som forskare hade aspekter som vi ville föra in i diskussionen (Wibeck, 

2010). Inom fenomenografin ska en öppen datainsamling tillämpas (Uljens, 1989). Utifrån det borde 

vi inte styrt in deltagarna på ämnesaspekter. Å andra sidan finns det inom fenomenografin ett 

problem huruvida olika deltagare i en studie i sina uppfattningar refererat liknande till fenomenet i 

fråga. Det vill säga om deltagarna lyckats tala om samma fenomen och om de gett samma innebörd 

till fenomenet. Ett sätt att försöka öka validiteten är att vi som forskare i förväg gjort en tydlig 

skillnad mellan fenomenet och aspekter av fenomenet (Uljens, 1989). Genom att eleverna aldrig 

tidigare gått ett math trail och nu fick göra det innan intervjun ansåg vi att var och ens referering till 

fenomenet math trail inte skiljde sig avsevärt åt. Syftningar till fenomenet matematikundervisning 

hade en större tendens att variera. Vi valde därför att ta fram aspekter av fenomenet 

matematikundervisning, vilka blev utvecklande av förmågor, verklighetsanknytning och motivation 

(för motivering av aspekterna se kapitel 1.1). Genom denna aspektuppdelning minskade dock 

deltagarnas möjlighet att uttrycka de uppfattningar de tyckte var viktiga (Uljens, 1989). För att 

motverka detta öppnade vi samtalet med att låta eleverna fritt uttrycka sina tankar och försökte 

löpande under samtalet öppna upp för fria diskussioner. Detta möjliggjorde att andra aspekter av 

matematikundervisning framkom. Trots denna åtgärd kan problemet med olika associationer kvarstå, 

genom att deltagarna refererar annorlunda angående de olika aspekterna (Uljens, 1989). När vi förde 

in en av aspekterna i elevernas samtal definierade vi därför den (utifrån definitionerna presenterade i 

kapitel 2.). 

I vårt upplägg blev moderatorns roll att vid behov introducera ämnesaspekterna, samt att möjliggöra 

för alla att uttrycka sig (Wibeck, 2010). Vi valde moderator utifrån tanken att elever i högstadieåldern 

har lättare att tala med någon de känner och valde därför den av oss som hade närmst kontakt med 

eleverna i fråga. Vi hade samma moderator till alla fokusgrupper för att öka reabiliteten i 

datainsamlingen. Den andre av oss var observatör och var tyst och förde anteckningar. Att ha en 

observatör kan påverka gruppens samtal (a.a.). För att minska inverkan av både moderatorns och 

observatörens närvaro förklarade vi noga våra roller för deltagarna. I enlighet med Wibecks råd 

poängterade vi att vi inte var några experter och inte tog ställning till vad de sa. Vi försökte också att 

ge ett neutralt intryck genom att undvika att med ansiktsuttryck, kroppsspråk eller “hummande” 

uppmuntra någon för mycket eller förmedla missnöje över en kommentar (Wibeck, 2010). Kvale 

(1997) däremot tycker att “hummande”, nickning eller att vara tyst en stund kan uppmuntra 

personen till att utveckla sitt svar. Att ha i åtanke här är att Kvale diskuterar att intervjua en enskild 

person. I våra fokusgruppsamtal följde vi Wibecks råd för att inte påverka övriga gruppdeltagare. 

4.3 Urval 

Två högstadieklasser genomförde vårt math trail. Dessa valdes ut genom att vi redan hade kontakt 

med skolan och att de var villiga att delta. Ur dessa klasser valde vi ut fem grupper, med fem elever i 

varje, som genomförde fokusgruppsamtal. Dessa 25 elever valdes ut genom strategiskt urval och 

vilka som gett samtycke till att medverka. Strategiskt urval innebär att deltagarna valdes ut utifrån 

studiens syfte och för att generera givande diskussioner (Morgan, 1998). För oss innebar det 
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pratsamma elever och en blandning av elever med positiv respektive mer negativ inställning till 

matematik. Vi valde att inte behålla de existerande grupperna från när de gick math trail. Detta 

eftersom vi tänkte att en representation från alla uppgifter, olika strategier och 

gruppsammansättningar skulle gynna en givande diskussion.  

Vi följde Wibecks (2010) rekommendation att varje grupp bör innehålla minst fyra och maximalt sex 

deltagare. Antalet grupper valdes utifrån resonemanget om att målet är att upptäcka det som 

upptäckas kan (Morgan, 1998; Wibeck, 2010). Morgan (1998) menar att utifrån att se om det 

framkommer fler uppfattningar i samtalen, eller om det verkar avstanna, kan avgöra under tidens 

gång om fler eller färre grupper behövs. Vi märkte i det femte samtalet att det inte uppkom några 

nya perspektiv och valde därför att avsluta vår insamling då.  

Genom att vi tog ut fokusgrupper ur klasserna använde vi delar av redan existerande grupper. 

Wibecks (2010) argument för denna arbetsgång är att deltagarna antagligen är trygga och att 

forskaren får insyn i ett socialt sammanhang där idéer skapas. Motargument är att vissa ämnen 

riskeras att inte tas upp och att deltagarna faller in i de roller de vanligtvis har. Wibeck anser dock att 

dessa framförda omständigheter inte är tillräckligt starka för att inte använda sig av redan 

existerande grupper (a.a.). Vi tog dock i beaktande de ogynnsamma följderna och försökte motverka 

dessa genom att välja ut elever från olika kompisgrupper i klassen.  

4.4 Etiskt förhållningssätt 

I studien förhöll vi oss till Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav för etisk forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med 

informationskravet informerades undersökningsdeltagarna, både skriftligt och muntligt, i förväg om 

syftet med undersökningen samt planerat genomförande. Det framgick att deltagandet var frivilligt, 

att undersökningsdeltagaren hade rätt att avbryta när som helst, samt hur det insamlade materialet 

skulle användas. När det gäller barn i en skola kan det vara problematiskt att avgöra vem som ska 

samtycka till undersökningen. Ska eleverna själva ge samtycke samt deras vårdnadshavare eller är 

det upp till rektorn och läraren om eleverna ska få delta i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2009)? Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar att när barn under 15 år deltar i en undersökning 

bör forskaren få vårdnadshavares samtycke. Vi sökte samtycke, via en blankett, både från eleven och 

dess vårdnadshavare. Berörda lärare och rektor informerades. För att uppnå konfidentialitetskravet 

ska alla uppgifter som kan göra deltagarna identifierbara ändras och alla uppgifter lagras så att ingen 

obehörig kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet, 2011). Genom att inte nämna något som kan kopplas 

till skolan och att endast vi tar del av det insamlade materialet uppfyllde vi detta krav. Samt 

nyttjandekravet, vilket innebär att materialet endast får användas till forskningsändamål (a.a.). 
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5. Analys 
I en fenomenografisk studie sker en analys då datamaterialet tolkas och beskrivningskategorier 

konstrueras. Beskrivningskategorierna presenterar den variation av kvalitativt skilda uppfattningar 

som finns kring ett fenomen (Uljens, 1989). 

I vårt analysförfarande följde vi den analysmodell i sju steg som Dahlgren och Johansson (2009) 

presenterar. Innan deras första steg ska intervjuerna transkriberas. Linell (1994) presenterar tre 

transkriptionsnivåer och vi valde att lägga oss på nivå två som innebär en ordagrann presentation. 

Wibeck (2010) menar att ju grövre nivå på transkriberingen, desto mindre möjlighet att analysera 

gruppinteraktionen. Interaktionen ligger inte huvudsakligen i studiens intresse och därför valde vi att 

göra en relativt onyanserad transkription.  

Som första steg i analysen bekantade vi oss med materialet genom att läsa igenom intervjuerna flera 

gånger. Nästa steg innebar en urskiljning av det mest utmärkande uttalandena. Efter 

rekommendation från Dahlgren och Johansson (2009) arbetade vi med intervjuerna utskrivna på 

papper och klippte ut olika uttalande. Därefter, i steg tre, jämfördes de utvalda delarna genom att vi 

letade efter likheter och skillnader. Vilka uppfattningar eleverna ger uttryck för i sina uttalanden är 

upp till oss forskare att tolka, vilket sker genom att se på uttalandena i förhållande till kontexten 

(Uljens, 1989). Fenomenografins främsta mål är att presentera variationer mellan uppfattningar, men 

för att kunna göra detta behöver forskaren också leta efter likheter (Dahlgren & Johansson, 2009; 

Uljens, 1989). I steg fyra grupperades de utvalda uttalandena utifrån de likheter och skillnader som 

uppenbarats. För att kritiskt granska grupperingarna fokuserade vi i steg fem på likheter och 

funderade kring hur lika uttalande i en grupp måste vara för att få kallas en grupp. Det vill säga hur 

stora skillnader tillät vi inom en grupp, innan en ny grupp behövdes skapas. I steg sex namngav vi 

grupperna. Namnet på en grupp bör vara relativt kort, men ändå fånga det utmärkande för gruppen 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Som avslutande steg sju granskade vi de utvalda uttalandena över 

huruvida de kunde platsa i fler än en grupp. Avsikten är att varje uttalande endast ska passa in en 

grupp (a.a.). Detta var en krävande process där vi inte ville att en grupp skulle vara för vid och då inte 

tydliggöra vad den innebar, men inte heller för smal. Steg fyra till sju upprepades flera gånger innan 

vi kände oss nöjda. De grupper vi till slut kom fram till blev våra beskrivningskategorier som 

presenteras under resultat. Syftet med beskrivningskategorierna är inte att presentera individuella 

uppfattningar, utan att genom att jämföra dessa uppfattningar med varandra skapa kategorier som 

speglar meningsinnehållet i intervjuerna (Uljens, 1989). 

Att beskrivningskategorierna skapas genom analys medför att de blir ett resultat av forskarens 

tolkning (Uljens, 1989). Detta skapar ett validitetsproblem uttryckt i om tolkningen representerar 

intervjuerna, dvs. om kategorierna representerar de uppfattningarna som framkommit. Kategorierna 

kan anses gångbara om forskaren lyckats fånga innebörden i datamaterialet på ett sådant sätt att en 

medbedömare kan följa tolkningen, samt att läsaren kan se samband mellan tolkningen och det 

empiriska materialet (a.a.). Vi använde två varianter av medbedömning. För det första en modifierad 

modell som kallas för negotiated consensus (Beerman, Wahlström, Dahlgren, Tomson & Diwan, 

1997). Vi genomförde först individuellt steg ett till sex (Dahlgren & Johansson 2009). Vi jämförde 

sedan våra grupper och hade då ungefär 20 grupper var, av vilka 14 stycken överensstämde. Vi 

arbetade gemensamt med steg fyra till sju ett par gånger och kom fram till sju kategorier. I ett försök 

att undersöka om dessa kategorier var representativa för datamaterialet lät vi en utomstående 

person sortera in uttalandena i våra kategorier. I och med detta använde vi oss av den traditionella 

formen av medbedömare (Uljens, 1989). Är det stor överensstämmelse mellan hur vi och 

medbedömaren delat in uttalandena, anses validiteten vara hög (Sandberg, 1997). 
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Överensstämmelsen var låg, endast ungefär en tredjedel, och vi fortsatte därför att arbeta med steg 

fyra till sju och hade efter det sex kategorier. Medbedömaren fick ännu en gång sortera in 

uttalandena och nu var överensstämmelsen betydligt högre, cirka 85 %, vilket medförde att vi 

fastställde de sex grupperna som våra beskrivningskategorier. De skillnader som dock fanns fick oss 

att omstrukturera indelningen av vissa uttalande. Målet att kategorierna ska vara kvalitativt skilda åt, 

dvs. att de inte ska överlappa varandra, var svårt att uppnå. Vi ansåg dock till slut att vi var 

tillfredsställda med grupperna, även om det fanns några uttalanden som skulle kunna ses tillhöra två 

kategorier. Vi lät också fyra läsare uttala sig över huruvida de kunde se en koppling mellan 

beskrivningskategorierna och de delar av materialet som presenteras i resultatet. Läsarna ansåg att 

sambandet var tydligt. Dessa tre åtgärder gjordes i strävan för att öka validiteten i studien.   
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6. Resultat 
För en fenomenografisk studie utgörs resultatet av de beskrivningskategorier som tagits fram (Uljens, 

1989). Vi kommer här att redogöra för framtagna beskrivningskategorier. Till varje kategori 

presenters några intervjucitat som illustration för kategorin (Larsson, 1986; Dahlgren & Johansson, 

2009). När det är fler elever som uttalar sig bildas en grupp av citat där eleverna är benämnda med 

Elev 1, Elev 2, osv. Detta innebär inte att det är samma elev som uttalar sig när benämningen Elev 1 

dyker upp igen i efterkommande grupper av citat. Till varje kategori finns även kommentarer från oss 

för att tydliggöra vår innebörd av kategorierna. Någon analys angående orsaker till och följder av 

uppfattningarna kommer inte att göras. Detta eftersom det inte ligger inom fenomenografins 

intresse (Uljens, 1989). Vi väljer att lägga kommentarerna efter citaten för att läsaren ska få en chans 

att själv skapa sig en uppfattning av kategorin.  

Elevernas uppfattningar av användandet av math trail i matematikundervisning synliggörs genom 

följande sex kategorier.  

 Yttre omständigheter inverkar  

 Lärarens närvaro påverkar 

 Gynnar samarbete  

 Utmanande uppgifter 

 Har nytta av  

 Variation från det “vanliga” 

 

Yttre omständigheter inverkar 

Roligare och kanske lättare för då kan man mäta och kolla på den flera gånger om, 

mäta kattsteget eller vad den heter (annan elev: och man fryser inte heller) å du fryser 

inte och då kan du mäta den, men i regnet så är det inte så roligt att stå där å mäta 

när det ösregnar. 

________ 

 

Vi orkade inte gå dit. 

________ 

 

Det är bra få frisk luft. 

Kommentarer: Utmärkande för denna kategori är uppfattningen att faktorer så som väder, avstånd 

och det faktum att eleverna är ute har inflytande på deras arbetsgång. I första citatet framkommer 

att vädret försvårade att lösa uppgifterna och gjorde genomförandet mindre trevligt. I den klass som 

genomförde math trail i regn var det vissa elever som avbröt promenaden på eget bevåg och utförde 

endast de två uppgifter som fanns i närheten av skolan, inifrån klassrummets värme. Eleverna 

uttrycker även effekter av att vara ute såsom motion och att de blir piggare av att få frisk luft.  
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Lärarens närvaro påverkar 

Elev: Dom bara stod där och kollade hur vi tänkte. 

Moderator: Var det bra eller dåligt? 

Elev: Det var bra att man fick tänka själv. 

________ 

 

Men det var bra om man skulle fastna, var det bra att man hade nån lärare i närheten. 

________ 

 

Det är typ både bra och dåligt för om man gör något bra vill man att man ska 

bedömas, man kanske vågar säga mer när det inte bedöms för då kanske man vågar 

ha fel, annars kanske man inte vågar det. 

________ 

 

Elev 1: Asså jag tycker att det är bra med lärare för att om vi inte har lärare så blir det 

kanske (elever pratar i mun)  

Elev 2: att man ger upp lättare. 

Elev 1: Bara nämen vi kör så, skit samma, asså det spelar ingen roll typ. 

Elev 3: Kanske blir mer oseriösa. 

 

Kommentarer: Utmärkande för denna kategori är uppfattningen att lärarens närvaro eller icke-

närvaro påverkar gruppens beteende. När läraren håller sig i bakgrunden tänker eleverna själva, men 

eleverna uttrycker att det är skönt att ha tillgång till handledning. Det framkommer att eleverna 

söker bekräftelse hos läraren för att på så sätt underlättar deras arbete. En elev säger “ … och man 

inte visste om det var fel eller rätt och så om man fortsatte på det så blev allting ännu mer fel 

liksom”. Vetskapen om läraren bedömer en eller inte påverkar också elevernas beteende. Att inte bli 

bedömd kan medföra att man deltar mer i diskussionerna. Det framgår inte i citaten ovan men 

eleverna lyfter att lärare nog alltid gör viss bedömning. Elevernas deltagande kan även öka om de är 

övervakade av en lärare.  

 

Gynnar samarbete 

Man måste ju komma fram till någonting tillsammans. 

________ 

 

Då blir alla mer så här engagerade för dom kan ju inte göra något annat liksom. 

________ 

 

Sen när man är mindre grupper så kanske man också vågar prata mer och då måste 

man ju va delaktig, för att det ska eller det är bättre om alla är delaktiga… 
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Kommentarer: Utmärkande för denna kategori är uppfattningen att alla måste vara delaktiga när 

man arbetar med uppgifterna. Eleverna uttrycker att de tvingas vara delaktiga på grund av det vill 

komma fram till lösningar på uppgifterna och därför behöver samarbeta. Angående att de inte kan 

göra något annat hänvisar eleverna till att när de är inne sitter de ofta med sina mobiltelefoner. 

Gruppstorleken ansåg eleverna vara lagom stor och gynnade på så sätt samarbetet.  

 

Utmanande uppgifter 

Inte för svåra, eller ok jo lite svåra, och inte för lätta. 

________ 

 

Elev 1: Lite olika metoder 

Elev 2: Man fick vilket som var smartast och tog kortast tid och så. 

________ 

 

Elev 1: Man hamnade i gropen ...  

Moderator: Vad innebär det att hamna i Gropen? 

Elev 1: Att man sitter fast liksom, man vet inte vad man ska göra. 

Elev 2: Asså först ramlar man ner i gropen så fattar man ingenting, sen typ 

Elev 1: så bygger man upp lite och då kommer man upp ur gropen igen. 

Elev 2: mm 

Moderator: Var det som att va i en grop idag? 

Elev 2: Ja men på nått sätt kanske  

Elev 1: Det var det lite där vid trädet tror jag 

Elev 2: vid basketkorgen. 

Elev 1: när vi inte riktigt visste hur vi skulle mäta trädet. Men sen kom vi på det och då 

kom vi upp ur gropen. 

 

Kommentarer: Utmärkande för denna kategori är uppfattningen att eleverna måste tänka till på 

uppgifterna. Förutom att eleverna säger att uppgifterna var svåra menar de att uppgifterna kunde 

lösas på olika sätt, vilket ledde till att de behövde göra en avvägning över vilket som passade bäst. De 

uttrycker att det var problemlösning genom att de inte visste hur de skulle angripa problemet, vilket 

framgår i diskussionen om gropen då de två eleverna påvisar svårigheter med hur de skulle göra för 

att ta fram höjden på trädet. 

 

Har nytta av 

Vi fick öva väldigt mycket på att kommunicera muntligt. 

________ 

 

Asså de där, själva det vi gjorde eller så var mycket med verkligheten eftersom alla 

uppgifter handlade om sånna saker som hände eller så typ den där med husen och det 

där det är liksom i verkligheten att man ska typ bygga hus eller så. 

________ 



19 
 

Elev 1: Det kan vara bra om man orienterar. (skratt i gruppen) Nä men om man typ 

kollar på en karta, så kanske det är bra att kunna skala för då vet man ju liksom om 

man typ tar en meter på riktigt och ser hur mycket det motsvarar på kartan. 

Elev 2: Då vet man hur långt man ska. 

________ 

 

… nu var det ju inte någonting såhär superexakt som man räknade ut, men de e, det 

gör man ju ofta inte heller på riktigt när man räknar ut saker eller så.  

Kommentarer: Utmärkande för denna kategori är att eleverna ser en mening med uppgifterna. Detta 

både genom att de får öva på de matematiska förmågorna och att de ser att kunskaper de förvärvar i 

math trail kan användas i deras vardag och världen utanför skolan. Dels i situationer som kan uppstå, 

men också genom att tillvägagångssättet att uppskatta ofta används för beräkningar i vardagen.  

 

Variation från det ”vanliga” 

Asså då när man fick mäta trädet och det här med basketkorgen och det då var det 

mer att man fick göra, istället för att det redan stod mått och sånt i boken fick man ta 

reda på det själv. 

________ 

 

Om man får uppleva det själv kommer man ihåg det mer. 

________ 

 

För då typ blir man mer intresserad av att lära sig utav det, än om man sitter och kollar 

ner i en bok typ. 

________ 

 

Man fick upp så här typ ögonen att allting har ju lite matte i sig liksom, till exempel det 

där med staketet, när man går förbi då tänker man inte ba a hur många liksom 

diamanter är det i de liksom, så man fick upp typ så här hur man säga ögonen att det 

finns mycket matte i allting typ. 

 

Kommentarer: Utmärkande för denna kategori är uppfattningen att det annorlunda arbetssättet 

medför olika effekter. Eleverna uttrycker att math trail är en variation från att arbeta i matteböcker 

och lyssna på läraren, på sådant vis att math trail är praktiskt, de måste formulera villkor själva och 

de får konkreta upplevelser. Det framgår inte av citaten ovan, men eleverna verkar även tänka att en 

del i variationen ligger i att math trail är verklighetsanknutet. Dock menade eleverna att vissa 

uppgifter inte uppfyllde detta och sågs då som tillrättalagda och onödiga. 

I citat tre hänvisar eleven med det till math trail och menar att math trail ökar viljan att lära. Flera 

följder av variationen från det ”vanliga” är, enligt eleverna, att de får tänka på ett annat sätt och 

kommer ihåg matematiken bättre. Sista citatet påvisar att eleven ser matematik på ett nytt sätt 

genom att hen upptäcker att matematik kan finnas överallt.  
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7. Diskussion 
En fenomenografisk studie anses som avslutad när beskrivningskategorierna urskilts, men ett 

naturligt steg att sedan ta är att kontextualisera dessa kategorier. Den kontext som då bör relateras 

till är det sammanhang som undersökningen utförts i (Uljens, 1989). För vår del innebär det att 

koppla kategorierna till undervisning.  

Vi kommer att dela upp diskussionskapitlet i tre delar. Först kommer vi att diskutera resultat och 

metodval, för att avsluta med att presentera slutsats, didaktiska implikationer och förslag till vidare 

forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Vi kommer att föra resultatdiskussionen utifrån studiens frågeställningar, på sådant vis att vi 

behandlar de tre aspekterna av matematikundervisning under var sin rubrik. Genom intervjuerna 

med eleverna framkom ytterligare aspekter, vilka vi lyfter under en fjärde rubrik. 

7.1.1 De fem förmågorna 

Eleverna uttrycker att de får möjlighet att öva på förmågorna, vilket enligt Skolverket (2011b) är vad 

matematikundervisningen ska möjliggöra. Att eleverna övar på förmågor som de senare kommer att 

ha användning för i klassrumsundervisning, kan kopplas till Rickinson m.fl. (2004) slutsats att 

utomhusundervisning möjliggör för utveckling av färdigheter som kan stödja det vardagliga arbetet i 

klassrummet.  

Problemlösning och kommunikation är de främsta förmågorna som eleverna ser att de kan öva på 

genom att gå ett math trail. Det stämmer överens med English m.fl. (2010) syn att eleverna får öva 

på dessa förmågor i ett math trail. Problemlösning menar eleverna har en stor del i math trail genom 

att de inte visste hur de skulle lösa uppgifterna de ställdes inför. Den innebörden av problemlösning 

stämmer överens med beskrivningen i kommentarmaterialet för matematik (Skolverket, 2011a). 

Kommunikation och resonemang ser eleverna som något naturligt då de löste problemen i grupper. 

Om vi ser till Säljö (2010) och det sociokulturella perspektivet, att genom språk och interaktion föra 

vidare och generera kunskap, kan math trail ses bidra till elevernas kunskapsutveckling. De tvingades 

att prata med varandra för att komma fram till ett svar och på så sätt kommunicera om matematik 

med varandra, samt resonera sig fram till ett gemensamt svar. Här pratar eleverna mer om 

resonemang som en diskussion, än som Skolverket (2011b) ser det, att se samband och 

“återupptäcka matematiken”. Genom att prata om matematik använde de sig även av olika 

matematiska begrepp. Det verkar som att när eleverna pratar om olika metoder är det olika sätt att 

angripa och lösa problemet. Det stämmer inte riktigt överens med Skolverkets (2011a) innebörd av 

metodförmågan, då de kopplar ihop metod med att lösa rutinuppgifter.  

7.1.2 Verklighetsanknytning 

I uppgifterna påtalar eleverna att de kan se en koppling till verkligheten. De framhåller att på grund 

av hur problemen var ställda, var de tvungna att själva mäta och formulera villkor. Detta kan liknas 

vid Löwing och Kilborns (2002) åsikt att vardagsproblem bör vara komplicerade. I likhet med Schunk 

m.fl.(2007) och Skolverkets (2003) tanke att undervisningen bör ses av eleverna som användbar och 

English m.fl (2010) tanke att math trail är meningsfullt, ser eleverna att det finns ett användning av 

uppgifterna. De nämner att det är nyttigt om du ska bygga hus eller orientera. Detta kan även 

kopplas till Wistedt m.fl. (1992) önskvärda vardagskunskaper, kunskaper som är till nytta för 

framtiden. Genom att eleverna tänker att det är verkliga problem de arbetar med kan tänkas att de 



21 
 

liksom Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att undervisning utomhus möjliggör att lära sig om 

verkligheten.   

Å andra sidan sågs inte alla uppgifter som meningsfulla då eleverna på Basketkorgen inte såg någon 

poäng med att göra den högre, för då skulle ingen längre kunna spela basket. Här kan tänkas att 

eleverna, liksom det Helenius och Mouwitz (2009) lyfter, genomskådade att problemet var 

tillrättalagt för att passa in i skolmatematiken. Kanske tänkte eleverna liknande även kring de andra 

uppgifterna, för hur ofta räknar man egentligen diamanter i ett staket? Vi kan tolka det som att 

eleverna, liksom Dewey (1997, 1998) och Wistedt m.fl.(1992), ser det som viktigt att uppgifterna 

grundas i vardagliga händelser. 

7.1.3 Motivation 

Genom att math trail är en variation från undervisning de vanligtvis har uttrycker eleverna att de blir 

mer intresserade och motiverande för att lära sig. Det stämmer överens med Skolverkets (2003) 

slutsatser att variationsrik undervisning är en källa till motivation. Eleverna pratar om motivation på 

ett sådant sätt som liknar Börjessons (2000) och Skolverkets (2003, 2011b) syn att motivation 

grundas i känslor och speglar en lust att lära. Eleverna framhäver att math trail var intressant och 

roligt. Det kan bero på att vi som lärare lyckats väcka en lust att lära (Börjesson, 2000). 

Att lärarens närvaro ses som en anledning till att delta i gruppens samarbete kan kopplas till yttre 

motivation (Shunk m.fl., 2007). Förutom att undvika ett ogillande från läraren om de tramsar runt 

verkar eleverna sträva efter att visa vad de kan. I linje med Pollak m.fl. (2004) förklarade vi för 

eleverna att math trail inte var ett bedömningstillfälle utan till för att uppleva matematik. Att 

eleverna ändå uttrycker att de har bedömning i åtanken beror antagligen på att deras lärare förklarat 

att bedömning ska ske utifrån all tillgänglig information. I elevernas kommentarer framkommer dock 

att vetskapen om att de inte blir bedömda, medför att de kan slappna av, att de vågar säga fel. 

Ytterligare ett yttre mål som eleverna verkar inrikta sig mot är gillande från gruppkamraterna. Detta 

framgår i och med att de framhåller att de måste vara delaktiga för att gruppen ska komma fram till 

ett svar. Eleverna är alltså måna om att samarbeta. Vilket är lyckat om vi går efter Sjödins (1991) 

resultat att en samarbetsnorm gynnar kunskapsutveckling.  

Genom att utgå från Schunk m.fl. (2007) åsikt att motivation måste observeras utifrån personers 

handlingar, kan vi tänka att de elever som fullföljde promenaden trots regn måste motiverats 

tillräckligt. Om denna motivation var av yttre eller inre karaktär är omöjligt för oss att veta. Vi kan 

hoppas att det var av inre natur eftersom det i en lärandeprocess är att föredra (Lumsden, 1994). 

Genom att vi inte gav någon belöning kan vi ha bidragit till att öka den inre motivationen (a.a.). Dock 

var inte deltagandet frivilligt, vilket motarbetar den motivationshöjande faktorn att som elev få ha 

kontroll (Shunk m.fl., 2007; Skolverket, 2003). De elever som på grund av regnet avbröt promenaden 

tog dock egna initiativ, antagligen utifrån att de gjorde en avvägning att målet inte var värt att uppnå 

(Jenner, 2004). Målet kan ses vara att genomföra promenaden och försöka lösa uppgifterna. Då 

uppgifterna inte hade något rätt svar hoppas vi att det bidrog till att eleverna kände att de hade en 

chans att lyckas med dem, och på så sätt se målet som realistiskt och uppnåbart (a.a.). Eleverna 

yttrar att uppgifterna låg på en lagom nivå, vilket enligt Skolverket (2003) bidrar till att öka 

motivationen. Att eleverna ser en mening med uppgifterna borde även det bidra till att en ökad 

motivation hos eleverna (Skolverket 2003). 
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7.1.4 Ytterligare aspekter 

Eleverna uttrycker att math trail innebär praktiskt arbete. Det hade nog Dewey (1998) uppskattat, då 

han anser att undervisning ska vara aktiv. Enligt resultaten från Rukavina m.fl. (2012) är praktiska och 

aktiva uppgifter något elever tycker om, vilket överensstämmer med elevernas uppfattningar i vår 

studie. Rukavina m.fl. slutsats innebär att eleverna i vår studie på grund av detta borde utveckla en 

positiv attityd till matematik och enligt Börjesson (2003), Skolverket (2003) och Lumsden (2004) 

vidare öka deras motivation. Synen på praktiskt arbete hos eleverna stämmer också överens med 

uppfattningarna som tidigare framkommit, att det blir en koppling mellan praktik och teori (Dahlgren 

& Szczepanski, 2011; Fägerstam & Blom, 2012; Rickinson m.fl., 2004; English m.fl., 2010). Enligt 

English m.fl. (2010) skulle detta kunna leda till att eleverna utvecklas till att bli uppfinningsrika och 

problemlösande matematiker. Det aktiva inslaget medför enligt eleverna i vår studie att det blir en 

upplevelse. Även detta är uppfattningar som framförs i tidigare studier och då kring begreppet 

autentisk upplevelse (Dahlgren & Szczepanski, 2011; Fägerstam & Blom, 2012). Även English m.fl. 

(2010) lyfter upplevelsen som en vinst av math trail. Eleverna i Fägerstam och Bloms (2012) studie 

uppger att de genom undervisning utomhus kommer ihåg mer, vilket också är en följd som eleverna i 

vår studie ser. Dahlgren och Szczepanski (1997) instämmer i att utomhuspedagogik ger bättre 

minnesbehållning. 

För att ytterligare jämföra lärarnas uppfattningar i Dahlgren och Szczepanskis (2011) studie med 
elevernas i vår studie, kan vi konstatera att vad gäller att bedriva undervisning utomhus rent allmänt, 
är likheten stor. Den skillnad som finns är att lärarna inte nämner negativa sidor av att vara ute, 
såsom eleverna pratar om regnet. 

Effekten av att utveckla sociala färdigheter framkommer i flera studier (Dahlgren & Szczepanski, 
2011; Fägerstam & Blom, 2012; Jordet, 2007). Eleverna i vår studie pratar om samarbete och de 
tänker att samarbetet gynnas av den sortens uppgifter som var med i math trail. Att samarbeta i 
grupp kan bidra till att eleverna befinner sig i Vygotskys utvecklingszon och utvecklas genom att 
arbeta med en mer kompetent klasskamrat (Säljö, 2010). Vygotsky lade även vikt vid användning av 
redskap för att utvecklas (a.a.). Eleverna lyfter att de fick använda sig själva för att uppskatta och 
även använda fysiska redskap såsom måttband.  

Angående gruppinteraktion menar Sjödin (1991) att gruppmedlemmarnas resurser är av stor 
betydelse. En elev säger att ”om man inte kommer i en grupp där det finns jättemånga som kan 
tänka åt en”, vilket visar att denna elev anser, liksom Sjödin, att gruppens resurs beror på vilka elever 
som hamnar i gruppen. Överlag pekar elevernas uttalande dock på att samarbete skett i grupperna. 
En anledning till att denna norm uppkommit kan ha berott på uppgifternas karaktär. Sjödin (1991) 
menar att om gruppen har svårigheter att avgöra rimligheten av ett föreslaget svar är en 
gruppdiskussion nödvändig och samarbeta uppstår. Uppgifterna i vårt math trail anser vi är av denna 
karaktär.  

Tidigare lyftes funderingen om eleverna kommer att använda sig av den pragmatiska metoden enligt 
James (2003). När eleverna arbetade med kattrappan sågs tendenser till detta, genom att de lyfte 
funderingar om katten kommer förstå att den inte ska gå av på första balkongen och om stegen blir 
för brant för katten. Även genom att eleverna insåg att de vid en högre basketkorg inte skulle kunna 
spela basket visar på att eleverna funderade kring praktiska konsekvenser.  

Till sist är ett syfte med math trail att deltagarna ska upptäcka matematik (Pollak m.fl., 2004; English 

m.fl., 2010). Detta säger eleverna i studien att de gjorde. 
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7.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur studiens metod och tillvägagångssätt påverkat resultatet. 

Vi kommer att lyfta faktorer som kan ha påverkat elevernas uppfattningar, elevernas förmedling av 

deras uppfattningar och vårt analysförfarande.  

För det första vill vi poängtera att elevernas uppfattningar är baserade på just vårt math trail, med 

andra uppgifter skulle vi kunnat få ett annat resultat. Omständigheter som kan ha påverkat elevernas 

uppfattningar är sådant som vädret och i vilken grupp eleverna hamnade. Hur eleverna pratade om 

de fem förmågorna är beroende av hur dessa återfanns i uppgifterna. När vi i efterhand analyserat 

uppgifterna anser vi att det i alla uppgifter fanns en chans att öva på kommunikation och 

problemlösning. När eleverna kommunicerar finns det även möjlighet att använda matematiska 

begrepp, men vi upptäckte att oftast använde eleverna sig av ett vardagligt språk. Problemen 

Basketkorgen och Karta innefattade rutinmoment och eleverna kunde därför till viss del använda 

metodförmågan så som Skolverket (2003) beskriver den. Vid ett tillfälle infördes den matematiska 

metoden “pythagoras sats” vid kattrappan, men denna hämmade elevernas kreativitet då de snöade 

in sig på att det fanns ett rätt svar. Skolverket (2003) anser att resonemang är att “återupptäcka 

matematik” med hjälp av att se samband. Det fanns ingen möjlighet att resonera i uppgifterna, vi tror 

därför, som tidigare nämnt, att eleverna menar att de diskuterade med varandra inte resonerade.  

Rickinson m.fl.(2004) trycker på att utomhusaktiviteter måste vara noggrant planerade och Nyberg 

(2000) lyfter att en pilotstudie kan vara givande att genomföra innan själva studien. På grund av 

tidsbrist genomförde vi inte en pilotstudie. Hade vi gjort det skulle vi haft en chans att upptäcka 

brister, så som hur uppgifterna var formulerade. Eleverna uttryckte att det inte fanns någon vits med 

att förstora basketkorgen. Uppgiften skulle istället kunnat formuleras som ”Ni ska nu göra en 

basketplan för jättar. Basketstolpen ska vara lika hög som björken framför er. Hur stor diameter får 

då basketkorgen? Hur stor basketboll ska jättarna spela med?”.  Även Diamanten skulle kunna 

förändras med att ta bort bilden över hur en diamant ”ser ut”. Detta då eleverna hämmades genom 

att de tänkte att det var endast den figuren de skulle leta efter, istället för att även kunna sätta ihop 

flera till en större diamant. Eventuellt borde vi använt begreppet romb istället för diamant, det hade 

kanske vidgat deras tankar.  

Validitet angående förhållandet mellan verkligheten och det insamlade materialet granskas inte så 

ofta inom kvalitativ forskning, utan tas för givet (Uljens, 1989). Dock finns det ett problem angående 

hur väl en persons uppfattning lyckas framgå i en intervju. I denna studie påverkades det av 

fokusgruppsamtalens utförande. Den öppna diskussionen som fanns, bidrog till att det kom fram 

andra uppfattningar än kring våra tre aspekter (de fem förmågorna, motivation och 

verklighetsanknytning). Om vi inte hade ställt frågorna om våra tre aspekter finns det dock en risk att 

eleverna inte skulle pratat om dessa. Genom att vi ställde följdfrågor så som ”varför?” till eleverna 

fick vi mer uttömmande svar. Detta var nödvändigt då eleverna i fråga var fåordiga. Då vi inte vågade 

vara tysta under någon längre tid kan vårt intervjumaterial ha minskat, eftersom eleverna inte 

tvingades eller hann tänka efter ordentligt. Efter fem fokusgruppsamtal avslutade vi, då inga nya 

uppfattningar tillfördes. Följder av detta kan ha varit att vi missade några uppfattningar.  

Det vetenskapliga metodvalet fenomenografi påverkade vårt resultat främst genom strävan att 

bortse från förförståelse i analysen. Vi var väldigt noga med att inte leta efter uppfattningar kopplade 

till våra frågeställningar. Det tror vi ledde till att vi såg uppfattningar som annars gått förlorade i 

jakten på kopplingar till de tre aspekterna. Sandberg (1997) förespråkar just att forskaren bör försöka 

bortse från sina förutfattade meningar för att kunna möta uppfattningarna i studien med öppna 

ögon. Sandberg presenterar fem steg forskaren kan använda sig av för att möjliggöra det. Dessa är: 



24 
 

inrikta sig på hur fenomenet framställs, beskriva istället för att förklara, inte värdera, göra flera 

omtolkningar, samt titta både på hur och vad personerna tänker om fenomenet (a.a.) Alla dessa steg 

har vi arbetat med i vår analysprocess. Att titta på hur math trail uppfattades ansåg vi dock inte vara 

nödvändigt att lägga vikt vid då eleverna genom den direkta upplevelsen antagligen tänkte liknande 

varandra.  

Sandberg (1997) diskuterar om fenomenografiska resultat är trovärdiga. Hans huvudståndpunkt är 

att användandet av medbedömare är ett misstag i en fenomenografisk studie. Dels för att metoden 

inte tar i beaktande forskarens procedur för att ta fram kategorierna, men framförallt för att den 

grundas i en objektiv kunskapsteori. Denna stämmer nämligen inte överens med fenomenografins 

icke-dualistiska världssyn, där kunskap skapas genom personens uppfattning av världen. Liksom 

Uljens (1989) menar Sandberg därför att det inte går att använda tanken att forskning är trovärdig 

om den kan återskapas, om det inte anses existera någon objektiv verklighet som båda forskarna kan 

beskriva. Sandberg (1997) anser således att medbedömningen vi använde oss av var irrelevant. Vi 

kan förstå hans argument, men anser ändå att den bidrog i analysarbetet genom att metoden fick oss 

att omvärdera våra kategorier. 

7.3 Slutsats, didaktiska implikationer och vidare forskning 

Vi tänker presentera vår slutsats genom att ge sammanfattande svar på forskningsfrågorna. Eleverna 

har uppfattningen att alla förmågor behandlas och övas på i math trails uppgifter. De tänker att 

genom att de pratar med varandra får de öva på kommunikation, begreppsanvändning och 

resonemang. Även om vi tolkar det som att de angående resonemang syftar på diskussion. 

Uppgifterna ses av eleverna vara av problemlösande karaktär och att flera olika strategier kan 

användas. Enligt eleverna inverkar math trail på verklighetsanknytning i matematikundervisningen 

genom att: grundas i verkligheten, visar på en nytta av matematik och leder till insikten att 

matematik kan finnas överallt. Math trail, tänker eleverna, påverkar deras motivation till att lära sig 

matematik genom att: det är roligare än deras “vanliga” lektioner, de vill bidra till att klara 

uppgifterna och de ser en användning av matematiken. Utöver detta vill vi lyfta att eleverna 

uppfattar math trail som ett praktiskt inslag i undervisningen. 

Huruvida de uppfattningar som framkommit i vår studie kan generaliseras till högstadieelever överlag 

kan diskuteras. Kvale och Brinkmann (2009) menar att analytisk generalisering görs genom att 

analysera likheter och skillnader mellan två situationer och utefter det bedöma om resultatet från 

den första situationen kan anses vägledande för den andra. Det innebär om resultatet i denna studie 

kan anses indikera högstadieelevers uppfattningar av användande av math trail i 

matematikundervisning. De säkra likheter som finns mellan två högstadieklasser i ämnet matematik 

är styrdokument och ungefärlig ålder 13-15 år. Skillnader som finns är många, av betydelse är 

exempelvis skolans omgivning och lärarens arbetssätt. På grund av att det finns mer skillnader än 

likheter, att uppfattningar alltid är subjektiva och kontextbundna, samt att vår urvalsgrupp är såpass 

liten anser vi att en generalisering till Sveriges högstadieelever inte kan göras. Av intresse är dock om 

vårt resultat kan vara vägledande för användande av math trail i andra klasser och skolor. På grund 

av att de uppfattningar som framkommit i studien har en tydlig koppling till styrdokumenten anser vi 

att resultatet till viss del kan vara vägledande och kommer härnäst diskutera didaktiska implikationer 

av vår studie.  

Eleverna i studien har uppfattningen att math trail ger många för dem fördelaktiga effekter, vilket i 

många fall överensstämmer med resultat från studier gjorda kring utomhuspedagogik. Utifrån dessa 

uppfattningar anser vi att math trail kan vara ett givande inslag i matematikundervisningen, antingen 

i sin helhet eller utvalda delar. Vi tänker att läraren kan utgå från Pollak m.fl. (2004), men måste göra 
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nödvändiga anpassningar till elevgrupp och styrdokument. För att math trail ska inrymmas i 

kursplanen bör de fem förmågorna tas i beaktande i uppgiftskonstruktionen. I planeringen måste det 

även reflekteras över vad som kan göras för att minska risken att matematiken förbises av eleverna. 

Med utvalda delar av math trail menar vi att ta fasta på olika aspekter som bidrar exempelvis till att 

visa på nyttan av matematik eller öva på att göra uppskattningar. Då behöver inte ett helt math trail 

genomföras, utan enskilda uppgifter kan räcka. Uppgifterna bör genomföras utanför klassrummet, 

men måste inte vara utomhus. Vi vill poängtera att math trail kan genomföras i princip överallt. För 

med en öppenhet och fantasi kan matematik ses finnas på de mest oväntade ställen. 

Vidare forskning som kan vara aktuell är att göra en jämförande studie där uppgifter av math trail-

karaktär genomförs både inne i klassrummet och på annan aktuell plats. Då kan det, för att nämna 

några exempel, studeras skillnader och likheter angående lösningsstrategier, kunskapsbehållning, 

motivation och gruppinteraktion. En studie som undersöker hur elevers kunskapsutveckling påverkas 

av math trail skulle också vara av intresse. Antingen att då göra en kvantitativ mätning eller en studie 

av kvalitativ karaktär där elever uttalar sig. Att titta på lärares syn på användande av math trail i 

matematikundervisningen hade även varit en givande studie. 
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Bilaga 1 
Dessa är de fem uppgiftsbeskrivningar som eleverna fick till vardera station. Till varje uppgift finns ett 
foto taget på platsen som illustrerar uppgiften. På grund av konfidentialitetskravet har dessa foton 
beskurits och/eller modifierats. För att inte vara för stora har bildkvalitén även försämrats.  

Diamanten 

Hur många diamanter kan ni hitta i staketet? 

Med diamant menar vi att formen   liknar en diamant. 

 

 

 

 

  

 

 



2 
 

Bygga hus 

På den tomma platsen framför er ska det byggas hus. Er uppgift är att räkna ut/uppskatta hur många 

hus som kan byggas.  

  



3 
 

Kattrappan 

Trappan du ser framför dig går endast till första våningen men ägaren flyttar nu till tredje våningen 
och vill bygga en kattrappa dit. Hur mycket material behöver ägaren samt hur ska hen bygga 
trappan? 
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Basketkorgen  

Om stolpen till basketkorgen varit lika hög som björken. Hur stor skulle basketkorgens diameter då 

vara? 
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Karta 

Vilka skalor har kartorna nedan? 
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